מכללת רמת גן ,ע"ר
ביה"ס ללימודי עיצוב ,אמנות ומדיה
טופס הרשמה ללימודים
אני החתום מטה:
שם משפחה _____________ :שם פרטי ______________ :מספר ת"ז_____________________ :
דואר אלקטרוני )באותיות דפוס( ___________________________________________________
כתובת____________________________________________ :מיקוד__________________ :
טל' בבית ________________ :טל' בעבודה _______________ :טל .נייד__________________ :
תאריך לידה ____________ :תאריך עליה ______________ :שם האב___________________ :
מצב משפחתי ______________ :בעל)ת( השכלה תיכונית  /תעודת בגרות___________________ :
השכלה אקדמאית_________________________ :השכלה אחרת________________________ :
נרשם בזה ללימודים במכללת רמת-גן )להלן":המכללה"( לקורס הבא________________________:

מועד תחילת הלימודים בקורס הוא .____________ :מועד זה הוא מועד משוער בלבד והמכללה רשאית לדחות
מועד זה או לבטלו.
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הח"מ מתחייב לשלם למכללה דמי טיפול* ושכר לימוד כדלקמן:
דמי טיפול בסך:

₪

שם הקורס:

שכ"ל בגין קורס:
הטבה:

₪

סה"כ לתשלום** )כולל סך של _______  ₪עבור דמי טיפול(:

₪

מועדי תשלום:

מס' תשלומים:

אמצעי תשלום:

* דמי טיפול = תשלום חד-פעמי עבור פתיחת תיק סטודנט ,המשולם למכללה בעת הרישום לכל קורס  /מסלול לימודים
ואשר תקף לכל קורס נוסף ו/או מסלול לימודים כלשהו אליו ישתבץ הסטודנט בעתיד .דמי הטיפול ייגבו רק מהנרשמים
בפועל ולא מהמבקשים להירשם.
** אגרת בחינות אינה כלולה בסכום האמור לעיל ותשולם בנפרד.
רק פירעון במועד של כל המחאה והמחאה ייחשב כמילוי התחייבות הח"מ לתשלום דמי הטיפול ושכר הלימוד.
הח"מ מאשר ומתחייב בזאת כלפי המכללה כדלקמן:
 .1קיבלתי את ידיעון המכללה בו מפורטת התוכנית )להלן "הידיעון"(.
 .2קראתי בעיון את התנאים הכלליים המצורפים למסמך זה )להלן "התנאים הכלליים"( ,קיבלתי הסברים  -ככל
שנדרש לי  -ביחס לתנאים הכלליים ואני מבין היטב את האמור בהם.
 .3אני מסכים לכל התנאים המפורטים בכתב התנאים הכלליים .אני מתחייב בזה לקיים תנאים אלה ולפעול על
פיהם.
 .4אני מתחייב לשלם למכללה את דמי הטיפול ואת שכר הלימוד המפורטים בכתב זה וזאת בשיעורים ,במועדים,
בצורה ובאופן האמורים בכתב זה.
 .5בכתב זה לשון זכר יפורש כלשון נקבה – הכל לפי המקרה.

 קבלת הודעות ,מידע וחומר פרסומי מהמכללה:
ברצוני לקבל מהמכללה ו/או מי מטעמה ,מעת לעת ,הודעות ומידע בנוגע לקורס  /מסלול הלימודים אליו הנני נרשם
/או לקורסי  /מסלולי המשך ,מסלולים דומים ותוכניות לימודים ופעילויות רלבנטיות כלשהן ,והנני מאשר בזה שיגור
הודעות ומידע כאמור ,לרבות במתכונת של חומר שיווקי ופרסומי ,באמצעות דואר ,טלפון ,טלפון נייד ,פקסימיליה,
מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית ו/או דוא"ל )  (E-Mailומסרון ) .(SMSידוע לי כי בכל עת הנני רשאי
לחזור מהסכמתי לשיגור הודעות ומידע כאמור ,במסירת הודעה בכתב למכללה.

ולראייה באתי על החתום:
תאריך______________ :

חתימה______________ :
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מכללת רמת-גן ,ע"ר
בית הספר לעיצוב ,אמנות ומדיה

כתב תנאים כלליים
כתב תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הרשמה ללימודים שנחתם במועד החתימה של
כתב זה ע"י הח"מ.
 .1הקורסים:
הקורסים במרכז ללימודי עיצוב ,אמנות ומדיה של מכללת רמת-גן )להלן – "המכללה"( מיועדים להכין את
1.1
התלמידים לבחינות לקבלת תעודה ו/או הסמכה של גורם חיצוני) ,(1בנוסף לתעודה מטעם המכללה ו/או להקנות
את הידע המקצועי בתחום של כל קורס וקורס .יובהר בזה ,כי כל הנוגע לדרישות הגורם החיצוני ו/או הבחינות
ו/או התעודה ו/או ההסמכה מטעמו נקבע בלעדית ע"י הגורם החיצוני ,עשוי להשתנות מעת לעת ע"י גורם זה ואינו
באחריות המכללה.
תוכנית הלימודים בכל קורס וקורס נקבעת ע"י המכללה עצמה ,ו/או ע"י הגורם החיצוני הנ"ל.
1.2
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,גם במהלך לימודיו של תלמיד ,את תוכנית הלימודים של הקורס וזאת
1.3
משיקוליה המקצועיים ו/או על מנת להתאים את התוכנית לדרישות המשתנות של הגורם החיצוני ,וכן רשאית
המכללה לקצר או להאריך את תקופת הלימודים לרבות ע"י הוספת שעות לימוד ו/או גריעת שעות לימוד.
המכללה לא תהיה אחראית במקרה של כשלון התלמיד בבחינות החיצוניות ,תהא הסיבה לכישלון אשר תהא,
1.4
לרבות בגין טענה של חוסר התאמה בין תוכנית הלימודים לבין הבחינה החיצונית.
 .2תנאי קבלה:
תנאי הקבלה ללימודים הם ראיון קבלה ו/או מבדק התאמה ו/או מבחן קבלה – הכל לפי שיקול
2.1
דעת המכללה מעת לעת.
 .3מקום ומועדי קיום הלימודים:
הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה ברמת-גן .למכללה שמורה הזכות להעביר בכל עת
3.1
את הלימודים ,כולם או חלקם ,מקמפוס המכללה למקום אחר ברמת-גן.
למכללה שמורה הזכות לשנות ,בכל עת ,לפי צרכיה ואפשרויותיה ,את ימי ו/או שעות הלימוד של
3.2
כל כיתת לימוד).(2
 .4חובות התלמיד:
להשתתף בלפחות  80%ממפגשי הקורס )ובקורסים שבפיקוח משרד הכלכלה – בלפחות 85%
4.1
מהמפגשים} ,({3להכין ולהגיש  -במועדים שייקבעו לכך  -את כל עבודות הבית ,המטלות ופרויקט הגמר.
לעמוד בכל הבחינות שתערוך המכללה.
4.2
מובהר בזה כי הבחינות החיצוניות נערכות ע"י הגורם החיצוני ובאחריותו הבלעדית וכי המכללה אינה אחראית
לתוכן הבחינות ,היקפן ורמתן.
למלא אחר כל ההוראות ,המקצועיות ,המנהליות והאחרות ,שתפרסם המכללה ,מעת לעת,
4.3
ואלה שתימסרנה לו בכתב או בע"פ ע"י מרצי המכללה ו/או עובדיה ו/או המוסד המפקח.
לשמור על ניקיון מתקני המכללה וציודה ,להימנע מלגרום נזק למתקני המכללה וציודה ולשאת בהוצאות הטבת כל
4.4
נזק שיגרם על ידו.
לשמור על כללי התנהגות ומשמעת ההולמים סטודנט במכללה .המכללה תהיה רשאית להפסיק לימודיו של תלמיד
4.5
אם תמצא כי התנהגותו אינה הולמת .תלמיד שלימודיו יופסקו מכח האמור בס"ק זה לא יהיה זכאי להשבת סכום
כלשהו ששילם ויהיה חייב לפרוע כל המחאה דחויה שמסר למכללה.

________________________________________________________________________
 .1משרד הכלכלה )כאשר סוג התעודה  /ההסמכה נקבע באופן בלעדי ע"י הגורם החיצוני(.
 .2פתיחת כיתה מותנית במינימום של נרשמים חדשים לפי קביעת המכללה מעת לעת .אם לא תיפתח כיתת לימוד ,יהיו הנרשמים
לכיתה זו רשאים לעבור לכיתה אחרת או לקבל החזר של כל התשלומים ששילמו  -לרבות דמי הטיפול  -וכן את כל ההמחאות הדחויות
שמסרו.
 .3שיעור חובת הנוכחות הנדרש ע"י משרד הכלכלה משתנה מעת לעת ועל כן ,המלצתנו היא נוכחות של .100%
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4.6
4.7

באחריות התלמיד להתייצב במועד במזכירות המכללה לשם שיבוצו לכל קורס ,כאשר השיבוץ
לקיום מקום פנוי.
באחריות התלמיד להתעדכן בשינויים במערכת הלימודים.

ייעשה בכפוף

 .5שכר לימוד ,ביטול הרשמה ,הפסקת לימודים וחזרה על קורס:
עבור השתתפות בבחינות חיצוניות וקבלת התעודה  /ההסמכה ,ישלם התלמיד ישירות לגורם החיצוני דמי בחינה /
5.1
תעודה  /הסמכה ,בשיעור שייקבע ע"י גורם זה .באחריות התלמיד להתעדכן ישירות מול הגורם החיצוני הן באשר
למועד סיום ההרשמה לבחינה והן באשר לעלויות הבחינה והתעודה  /ההסמכה  /הרישיון ,המשתנות מעת לעת.
הודעה בדבר ביטול  /הקפאת לימודים תתקבל בכתב בלבד!
5.2
הקפאת לימודים ,אם תאושר ,תקפה עד למועד הבא בו יפתח הקורס.
5.3
תלמיד אשר יקפיא לימודיו לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי כלשהו ויהיה חייב לפרוע כל המחאה דחויה שמסר
5.4
למכללה.
תלמיד אשר ימסור הודעה על ביטול לימודים  14ימי עסקים לפחות לפני מועד פתיחת הקורס ,יהיה זכאי להחזר
5.5
מלא של שכר הלימוד ששילם ,בניכוי דמי ביטול בשיעור של  5%משכר הלימוד ששילם או סך של  ,₪ 100לפי
הנמוך מביניהם) .(4דמי הטיפול לא יוחזרו.
תלמיד אשר ימסור הודעה על ביטול לימודים בטווח שבין  1-13ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס ,יהיה זכאי
5.6
להחזר בשעור של  80%משכר הלימוד .דמי הטיפול לא יוחזרו.
תלמיד אשר ימסור הודעה על ביטול לימודים בתקופה שבין מועד פתיחת הקורס ובין המועד בו יתקיים המפגש
5.7
השלישי בקורס ,יהיה זכאי להחזר בשעור  60%משכר הלימוד .דמי הטיפול לא יוחזרו.
תלמיד אשר ימסור הודעה על ביטול לימודים לאחר שהתקיימו שלושה מפגשים בקורס ועד תום שליש ממפגשי
5.8
הקורס ,יהיה זכאי להחזר בשעור  25%משכר הלימוד .דמי הטיפול לא יוחזרו.
תלמיד אשר ימסור הודעה על ביטול לימודים בכל מועד שהוא לאחר שחלף שליש ממפגשי הקורס לא יהיה זכאי
5.9
להחזר כלשהו ויחויב בפירעון כל הממסרים הדחויים שהעביר למכללה.
" 5.10שכר לימוד" לענין ס"ק ) 5.8- 5.5ועד בכלל( פרושו מלוא שכר הלימוד אותו התחייב התלמיד לשלם ,כאמור
בטופס ההרשמה ללימודים .החזר שכר הלימוד יעשה עד הסכום האמור בס"ק  5.8- 5.5הנ"ל או עד הסכום ששולם
בפועל ע"י התלמיד -לפי הנמוך בין השניים .אין בביטול לימודים משום פטור לתלמיד מלשלם את סכום שכר
הלימוד שעל פי הוראות ס"ק  5.9-5.6הנ"ל ישאר בידי המכללה ,במקרה שסכום זה טרם שולם בעת מסירת הודעת
הביטול.
 5.11תשלומים ששולמו ע"י תלמיד עבור ספרות מקצועית שנמסרה לו ו/או עבור בחינה חיצונית -לא יוחזרו לו במקרה
של ביטול לימודים .תלמיד שטרם קיבל ספרות מקצועית בעת ביטול לימודיו -יהיה זכאי להחזר בגין הסכום
ששולם עבור הספרות המקצועית.
 5.12במקרה של ביטול קורס על-ידי המכללה או במקרה של ביטול הרישום לקורס ע"י התלמיד
וזאת עקב דחיית מועד פתיחתו של הקורס על-ידי המכללה לתקופה העולה על  28יום ,תחזיר המכללה לתלמיד
את כל תשלומיו ואת כל ההמחאות הדחויות שמסר ,לרבות דמי טיפול ,אם שולמו.
 5.13בכל מקרה בו שכר הלימוד לקורס שולם באופן חלקי או מלא באמצעות פקדון חיילים משוחררים ועקב ביטול /
הקפאת לימודים זכאי התלמיד להחזר כספי לפי כללי מדינת ישראל המתייחסים לפקדון חיילים משוחררים,
יוחזר הסכום ישירות לקרן לקליטת חיילים משוחררים והקרן תזכה את חשבון הפקדון של התלמיד בסכום
ההחזר .מובהר בזה ,כי במקרים מהסוג הנ"ל ,עפ"י הוראות משרד הביטחון – הקרן לקליטת חיילים משוחררים,
סכום ההחזר ,בחלקו או במלואו ,לעולם לא יועבר ישירות מהמכללה לתלמיד עצמו .במקרה של סתירה בין
הוראות ס"ק  5.9-5.5לבין כללי מדינת ישראל המתייחסים לתשלום שכר לימוד באמצעות פקדון חיילים
משוחררים – יועדפו הכללים הנ"ל.
 5.14תלמיד אשר שילם את מלוא שכר הלימוד ,יהיה רשאי ללמוד קורס חוזר ללא כל תשלום וזאת ,בתנאי שיחזור
וילמד במועד הקרוב ביותר בו יפתח הקורס בתוך שנה ממועד סיום הקורס אליו נרשם ובתנאי שהשתתף בלפחות
 70%מהמפגשים בקורס .מימוש זכות זאת מותנה בקיום מקום פנוי בקורס החוזר .תלמיד שלא יעמוד בתנאים
הנ"ל ויבקש ללמוד קורס חוזר ישלם סכום בשיעור  30%משכר הלימוד שיהיה נהוג בעת הרישום לקורס החוזר.
 5.15התשלום בגין קורס חוזר אינו כולל עלות ספרות מקצועית ,שעבורה ישלם התלמיד בנוסף.
 5.16תלמיד רשאי להשתתף בקורס רק אם שיבוצו אושר בכתב ע"י המזכירות .תלמיד שיימצא
בכיתת הלימוד בקורס שאליו לא שובץ ולא יוכל להציג אישור בכתב לשיבוצו ,יינקטו כנגדו
צעדים משמעתיים חמורים ויהא עליו לשלם את מלוא שכר הלימוד של הקורס בו השתתף ללא
רשות .החל ממועד התשלום הנ"ל יהיה רשאי התלמיד להמשיך וללמוד בקורס בו השתתף ללא
רשות ,מבלי שיהא על המכללה להשלים עבורו את החומר שהחסיר קודם לכן.

________________________________________________________________________
 .4ר' תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( )תיקון( ,התשע"ב.2011-
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 .6תעודת גמר:
בקורס שסיומו מקנה זכאות לתעודת גמר פנימית מטעם מכללת רמת גן ,לתלמיד שמילא את כל חובות תוכנית
6.1
הלימודים ,תעניק המכללה תעודה שלפיה סיים בהצלחה את הלימודים בתוכנית לימודיו ביחידה ללימודים חוץ-
אקדמיים של מכללת רמת גן.
יובהר בזה כי כל הנוגע לתעודות  /הסמכות  /רישיונות וכיו"ב מטעם גורם חיצוני כלשהו ובכלל זה ,סוגי התעודות
6.2
לתעודות  /הסמכות /
וזמן הנפקתן ,אינו באחריותה ו/או בשליטתה של המכללה וכי על התלמיד לברר כל הנוגע
רישיונות ישירות מול הגורם החיצוני הרלבנטי.
 .7שונות:
יפגר התלמיד בתשלום סכום כלשהו למכללה ,הרי שמבלי לגרוע מזכות המכללה לכל סעד
7.1
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.
כל עוד לא יפרע התלמיד את כל חובו למכללה ,לא תאפשר לו המכללה לגשת לבחינות פנימיות ולא
7.2
תעניק לו תעודה מטעמה.
תשלומיו של תלמיד יכסו בראש ובראשונה את חובותיו הכספיים למכללה ,אם קיימים חובות שכאלה.
7.3
אין באמור בפסקאות  7.1-7.3דלעיל כדי לגרוע מזכות המכללה להפסיק לימודיו של תלמיד שיפגר בתשלום
7.4
כלשהו .תשתמש המכללה בזכותה זו ,לא יהיה עליה להחזיר לתלמיד שלימודיו יופסקו את הסכומים ששילם עד
לאותו מועד ,כולם או מקצתם ,ולא יהיה בכך כדי לגרוע מחובת התלמיד לפרוע את ההמחאות הדחויות שמסר
למכללה.
בכל מקרה של המחאה שבוטלה על-ידי התלמיד באופן חד-צדדי ו/או המחאה שחזרה מסיבה כלשהי ,יחויב
7.5
התלמיד בעמלת המחאה חוזרת בסך של  ,₪ 30בנוסף לכל חוב אחר שיהיה חייב למכללה.
על התלמיד להודיע למכללה באופן מיידי על כל שינוי בכתובתו או בפרטי ההתקשרות עימו.
7.6
התחייבות המכללה לאשר לתלמיד ללמוד בקורס חוזר בתשלום שכר לימוד מופחת כאמור מותנית בכך כי בפועל
7.7
תקיים המכללה לימודים בקורס אותו מבקש התלמיד ללמוד פעם נוספת.
התלמיד מוותר בזה על כל טענה או תביעה נגד המכללה שעילתה איכות או רמה בלתי מספקים ו/או בלתי ראויים
7.8
של המרצים.
המכללה רשאית להחליף מרצים לקורס זה או אחר בכל עת ,הן לפני פתיחת הקורס והן במהלכו.
7.9

תאריך__________________ :

חתימה___________________ :

בהצלחה בלימודים !
צוות היחידה ללימודים חוץ-אקדמיים

רחוב פנחס רוטנברג  ,87רמת-גן ,ת.ד 7617 .מיקוד  ,52175טל 03-6710025 .פקס 03-6710030
87 PINCHAS ST. RAMAT-GAN 52175, P.O.B 7617, ISRAEL. TEL 972-3-6710025, FAX 972-3-6710030, WWW.RGC.CO.IL

