לכבוד:
הטכניון  -היחידה ללימודי המשך
עזריאלי לימודי המשך
רמת בית הכרם ,ת.ד3566 .
ירושלים91035 ,

unit@jce.ac.il

תשלום שכר לימוד ללימודי המשך במסלול
עיצוב פנים
שם משפחה:

שם פרטי:

מקום עבודה:

ת.ז:
תפקיד:

השכלה אקדמית:

תאריך לידה:

הוראה לגזברות
ברצוני לשלם סך14,800 :
ב-

₪

תשלומים ללא ריבית (עד  10תשלומים* ,ניתן לשלם בתשלומי קרדיט עד  18תשלומים)

באמצעות כרטיס אשראי מספר:

-

-

בתוקף עד:

-

/

( CVVשלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס) ________ סוג כרטיס ____________
פרטי בעל הכרטיס (במידה והנרשם אינו בעל הכרטיס):

תאריך לידה:
ת.ז:
שם פרטי ומשפחה:
הכתובת המעודכנת בחברת האשראי______________________ :
מספר טלפון המעודכן בחברת האשראי____________________ :
שם סניף הבנק בו מנוהל חשבון כרטיס האשראי ______________ :ומספרו ____________
תשלום באמצעות המחאות (עד  10תשלומים)  -יש לרשום לפקודת לפקודת "הנדסית ירושלים בע"מ" ולשלוח
לכתובת הר"מ.
סכום לתשלום__________ :

 ₪באמצעות

המחאות

דמי ההרשמ ה אינם מוחזרים ,אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה .דמי ההרשמה אינם כלולים
בשכר הלימוד .יש לסיים את כל התשלומים עד למועד סיום הקורס ע"מ לקבל תעודת גמר.
תאריך_____________________ :
לשימוש פנימי
ח"ה:
הערות:

חתימה_____________________ :
יש לחתום בכתב -יד
חשבונית מס /חשבונית מס קבלה /קבלה

נא למלא
ולהחזיר למשרד

הח"מ מתחייב לשלם ליחידה דמי הרשמה ושכר לימוד כדלקמן:
₪ 480

דמי הרשמה
שכר לימוד

₪ 14,800

סה"כ

₪ 15,280

הערות:

נרשם בזה ללימודים בטכניון – לימודי המשך וחוץ (להלן" :היחידה") לתוכנית הלימודים הבאה:
עיצוב פנים בקמפוס הטכניון ירושלים בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה.
מועד תחילת הלימודים בתוכנית הוא  , 17.1.22 :מועד זה הוא מועד משוער והיחידה רשאית לדחות מועד
זה או לבטלו.

הח"מ מאשר ומתחייב בזאת כלפי היחידה כדלקמן:
 .1קבלתי את דפי המידע ובהם מפורטת התוכנית (להלן "דפי המידע").
 .2קראתי בעיון את דפי המידע ואת התנאים הכלליים המצורפים למסמך זה (להלן "התנאים
הכלליים"); קבלתי הסברים – ככל שנדרש לי – ביחס לאמור בדפי המידע ובתנאים הכלליים
ואני מבין היטב את האמור בהם.
 .3הח"מ מסכים לכל התנאים האקדמיים ,המנהליים והכספיים – המפורטים בדפי המידע
ובתנאים הכלליים ,הח"מ מתחייב בזה לקיים תנאים אלה ולפעול על פיהם.
 .4הח"מ מתחייב לשלם ליחידה את דמי ההרשמה ושכר הלימוד המפורטים בכתב זה וזאת
בשעורים ,במועדים ,בצורה ובאופן האמורים בכתב זה.
 .5בכתב זה לשון זכר יפורש כלשון נקבה – הכל לפי המקרה.

ולראייה באתי על החתום

תאריך:

חתימה:

כתב תנאים כלליים
כתב תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב אישור הצהרה והתחייבות
שנחתם במועד החתימה של כתב זה ע"י הח"מ.
 .1מסלולי לימוד ותוכניות לימוד
 1.1תוכניות הלימודים בכל המסלולים נקבעות ע"י היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ,בשילוב
הפקולטות השונות בטכניון.
 1.2היחידה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,גם במהלך לימודיו של הסטודנט ,את תוכנית
הלימודים של מסלול לימודיו ו/או את תוכנית הלימודים של כל קורס הנכלל במסלול כאמור
וזאת מהשיקולים האקדמיים ו/או על מנת להתאים את התוכנית לדרישות המשתנות של
הגורם החיצוני וכן רשאית היחידה לקצר או להאריך את תקופת הלימודים לרבות ע"י הוספת
שעות לימוד ו/או גריעת שעות הלימוד.
 1.3היחידה לא תהיה אחראית במקרה של כשלון הסטודנט בבחינות החיצוניות ,תהא הסיבה
לכשלון אשר תהא ,לרבות בגין ט ענה של חוסר התאמה בין תוכנית הלימודים לבין הבחינה
החיצונית.
 .2מקום ומועדי הלימודים:
 2.1הלימודים יתקיימו ב'לינק' בית שמש ,או בקמפוס היחידה בירושלים ,תל אביב או חיפה
ליחידה שמורה הזכות להעביר ,בכל עת ,את הלימודים ,כולם או חלקם ,מ'לינק' או קמפוס
הטכניון בירושלים ,תל אביב או חיפה למקום אחר.
 2.2ל יחידה שמורה הזכות לשנות ,בכל עת ,לפי צרכיה ואפשרויותיה ,את ימי ו/או שעות הלימוד
של כל כיתת לימוד.
 .3חובות הסטודנט ע"מ לקבל את תעודת הגמר ו/או כל תעודה אחרת:
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

להשתתף בלפחות  80%מהשיעורים והתרגילים ולהכין ולהגיש – במועדים שיקבעו לכך –
עבודות בית ועבודת גמר.
לעמוד בכל הבחינות שתערוך היחידה ללומדים במסלול לימודיו (להלן "הבחינות הפנימיות").
מובהר בזה כי הבחינות החיצוניות נערכות ע"י הגורם החיצוני ובאחריותו הבלעדית וכי
היחידה אינה אחראית לתוכן הבחינות ,היקפן ורמתן.
למלא אחר כל ההוראות ,האקדמיות ,המנהליות והאחרות שתפרסם היחידה מזמן לזמן,
ואלה שימסרו לו בכתב או בע"פ ע"י מרצי היחידה ו/או עובדיו.
לשמור על ניקיון מתקני היחידה וציודה ,להימנע מלגרום נזק למתקני היחידה וציודה ולשאת
בהוצאות הטבת כל נזק שיגרם ליחידה ע"י ידו.
לשמור על כללי התנהגות ומשמעת ההולמים סטודנט ביחידה ע"פ התקנון המשמעתי אשר
נקבע לסטודנטים מן המניין בטכניון .היחידה תהיה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט אם
ימצא כי התנהגותו אינה הולמת התנהגות של סטודנט בטכניון .סטודנט שלימודיו יופסקו
מכח האמור בס"ק זה לא יהיה זכאי להשבת סכום כלשהו ששילם ויהיה חייב לפרוע כל
המחאה דחויה או בכרטיס אשראי שמסר ליחידה.
ולראייה באתי על החתום

תאריך:

חתימה:

 .4שכר לימוד ,ביטול הרשמה הפסקת לימודים:
 4.1בעת ביטול הרשמה בכל שלב ,דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
 4.2עבור השתתפות בבחינות חיצוניות ישלם הסטודנט ישירות לגורם החיצוני דמי בחינה בשיעור
שיקבע ע"י גורם זה.
 4.3הודעה בדבר ביטול לימודים בקורס תיעשה בכתב בלבד ,לא יתקבלו הודעות ביטול טלפוניות.
סטודנט שימסור הודעתו למזכירות היחידה ללימודי המשך לא יאוחר מ –  7ימים לפני פתיחת
הלימודים במשרדי היחידה תחזיר לו היחידה את כל תשלומיו ,פרט לדמי ההרשמה של א
יוחזרו.
 4.4סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך לא יאוחר
מ –  21יום אחרי תחילת הלימודים יחוייב בדמי הרשמה וב –  20%משכר הלימוד.
 4.5סטודנט אשר ימסור הודעתו על ביטול לימודיו למזכירות היחידה ללימודי המשך לאחר 21
יום מפתיחת הקורס לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של שכר הלימוד ודמי ההרשמה ,ויהיה חייב
לפרוע את כל חובותיו הכספיים ליחידה.
 .5ש ו נ ו ת
 5.1יפגר הסטודנט בתשלום סכום כשלהו ליחידה ,הרי שמבלי לגרוע מזכות הטכניון לכל סעד
אחר ו/או נוסף המוענק לה מכח כל דין ,ישא הסכום שבפיגור ריבית בשיעור שיגבה ,במועד
תחילת הפיגור ,בנק לאומי לישראל בע"מ בגין חריגה מאשראי מאושר.
 5.2כל עוד יפגר סטודנט בתשלומיו לא תאפשר לו היחידה לגשת לבחינות פנימיות ולא תוענק לו
תעודה מטעמה.
 5.3עלות העמלות של ההמחאות החוזרות ישולמו ע"י הסטודנט.
 5.4אין באמור בפסקאות  5.1ו 5.2 -כדי לגרוע מזכות היחידה להפסיק לימודיו של סטודנט שיפגר
בתשלום כלשהו .תשתמש היחידה בזכות זו ולא יהיה עליו להחזיר לסטודנט שלימודיו יופסקו
את הסכומים ששילם עד לאותו מועד ,כולם או מקצתם ,או כדי לגרוע מחובת הסטודנט לפרוע
את כל חובותיו ליחידה.
 5.5על הסטודנט להודיע ליחידה מיד על כל שינוי בכתובתו או במספרי הטלפון שלו.
 5.6שינויים כלכליים אשר מתקיימים במשק אינם משפיעים על שכ"ל.

ולראייה באתי על החתום

תאריך:

חתימה:

