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 כתב התחייבות לסטודנט
 

 נוהל עריכת תכנית לימודים
שעות ומעלה. תכנית הלימודים של התלמיד נקבעת לאחר קבלת תוצאות  22תכנית לימודים מלאה הינה בת 

בחינת הכניסה, בהתאם לצרכי התלמיד ויכולותיו האישיות, תלמיד בעל ת. בגרות חלקית חייב להמציא אישור 
 למיד. מביה"ס באלו מקצועות עליו להיבחן ע"מ לקבל זכאות לבגרות. ת"ל על אחריות הת

אושרה ע"י ועדת הקבלה יחויב במקדמה ע"ח תשלום ראשון  אקדמיים-מרכז ללימודים קדםתלמיד שקבלתו ל
 .אקדמיים-מרכז ללימודים קדםשל שכ"ל וזאת על מנת להבטיח את מקומו ב

 שינויים במערכת הלימודים: 

ילת שנת הלימודים תלמיד המבקש לערוך שינוי במערכת השעות, יגיש בקשתו בכתב תוך שבועיים מתח .1
 .אקדמיים -מרכז ללימודים קדם למזכירות ה

 .אקדמיים-מרכז ללימודים קדםכל שינוי במערכת הלימודים טעון אישור הנהלת ה .2

 עד שבועיים מיום תחילת הלימודים. -מעבר ממקצוע למקצוע .3

 ואישורה. אקדמיים-קדםמרכז ללימודים הפסקת לימודים במקצוע אחד או יותר מותנית בהסכמת הנהלת ה .4

 תלמיד שיפעל על דעת עצמו, ינקטו נגדו אמצעים משמעתיים.

 שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח כיתה במקצוע שמספר  אקדמיים-מרכז ללימודים קדםהנהלת ה
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-הנרשמים אליו אינו מצדיק זאת, כל זאת על

  למען הסר כל ספק, הפחתת שעות הלימוד לאחר שבועיים מיום תחילת שנת הלימודים לא תקטין את
 תעריף שכר הלימוד שהתלמיד חוייב בו.

 נוכחות בשיעוריםנוהל 
 אחוזי נוכחות מחייבים

 נוכחות. 100%תלמיד נדרש ב  .א

 עפ"י שיקול דעת המנהל.מכל שיעור,  20%תלמיד יכול להעדר עד )מקסימום(  .ב

המצוינים בסעיף  20%מיד המשרת במילואים או מאושפז בגין מחלה יוכל להעדר תקופה נוספת מעל תל .ג
סה"כ )משיקולים פדגוגיים(, במהלך חודש אחד בסמסטר בלבד. יש להמציא אישורים  40%ב' ועד 

 מתאימים לסעיף זה.

, ינקטו נגדו צעדים 2מהשיעורים והיעדרותו אינה מאושרת, כמפורט בסעיף  20%-תלמיד שנעדר למעלה מ
: קיצוץ יחסי במלגת קיום, )במידה ויהיה זכאי למלגה(, תשלום שכ"ל שקוזז ע"י הקרן לחיילים כגוןמשמעתיים, 

משוחררים בגין היעדרות )במידה ויהיה זכאי לפטור משכ"ל(. הרחקה משיעורים אחרים, אי הגשה לבחינת 
 הבגרות באנגלית ואף הפסקה מוחלטת של הלימודים.

 בכל מקרה של היעדרות חייב התלמיד לעמוד בדרישות הלימודיות בהתאם למערכת הלימודים.
 מבחנים 

 .אקדמיים-רכז ללימודים קדםמערכת בחינות הביניים והמתכונות נקבעת ע"י הנהלת המ
 .וישלחו במייל מועדי הבחינות במקצועות השונים יפורסמו מראש על גבי לוח המודעות

 היבחנות בכל הבחינות. על התלמיד חלה חובת
 מודגש בזאת, שתלמיד שלא ייגש למבחן ביניים/ בחינות מתכונת, ינקטו נגדו אמצעים משמעתיים.

 מסלול בגרותי
משרד   בהתאם להודעת אקדמיים-מרכז ללימודים קדםמועדי הרישום לבחינות הבגרות יפורסמו ע"י מזכירות ה

 החינוך.
 סטרניות או אינטרניות( הוא על אחריות התלמיד בלבד. כל תהליך הרישום לבחינות הבגרות )אק

 על כן הרישום למקצועות הבגרות ועריכת תכנית הלימודים תעשה ע"י התלמיד בתיאום עם בית 
 הספר התיכון / משרד החינוך ועל אחריותו בלבד. על מנת להסיר ספק, אין המכללה אחראית על 

 יגרור אי זכאות לבגרות מטעם משרד החינוך.בגרות כלשהו אשר   רישום לא נכון של מקצוע
את ציוני בחינות הבגרות אליהן  אקדמיים-מרכז ללימודים קדםעם קבלת ציוני הבגרות, על התלמיד להעביר ל

 ניגש במסגרת 
 .אקדמיים-מרכז ללימודים קדםלימודיו ב
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 מסלול ייעודי
הייעודית תינתן לתלמיד שעבר את כל הבחינות המסכמות ואת  אקדמיים-מרכז ללימודים קדםזכאות לתעודת ה

 ומעלה, וכן עמד בכל דרישות הקורס. 60כל הקורסים בציון  
  מועדי הרישום לבחינות המסכמות )מועד א'+ב'( הם כמקובל באקדמיה, ובאחריות התלמיד בלבד.

 הודעות
 והן מחייבות את התלמיד.ובמסרונים, במידע האישי באתר המכללה וכן במייל הפרטי ההודעות מתפרסמות 

 אחראית להודיע הודעות באופן אישי לכל תלמיד ותלמיד.  אקדמיים-מרכז ללימודים קדםאין מזכירות/ הנהלת ה
 על התלמיד לעקוב אחר ההודעות ולנהוג על פיהן.

 מלגות / פטור משכ"ל
החינוך והקרן לקליטת החייל המשוחרר במשרד  משרדזכאות לפטור משכ"ל ו/או מלגת קיום עפ"י החלטות 

 הביטחון, כפי שמתפרסמות מעת לעת ועפ"י הנחייתם בהתאם לנתונים עליהם הצהיר התלמיד בטופס הבקשה.
הריני מאשר בחתימתי מטה שקראתי בעיון ונהירים לי כל ההנחיות והפרטים הכלולים בדף זה, וידוע לי שחלות 

 .עלי הוראות התקנון של המכללה
 ונלווים שכר לימוד

 .____ ___צמוד למדד ₪  _____הוא על סך   _____גובה שכר לימוד לתכנית מלאה לשנת הלימודים 
והתעריף לשעת לימוד  עבור תלמיד הלומד פחות מתכנית לימודים מלאה שכר הלימוד יחושב על פי שעות לימוד. 

 .____ מרץצמוד למדד ₪  ___הוא ע"ס 
 ____ שמירה ואבטחה _________________דמי הרשמה _________

 דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.

  הנני מצהיר בזאת שבכל מקרה שהמוסד לא יכסה את תשלום כל שכר הלימוד  –תלמיד ממומן ע"י מוסד
אהיה חייב בהשלמת כל העלות הכספית אשר תקבע ע"י הנהלת המכללה ובמועד שיקבע על  –והנלווים 

 ידה.

  תלמיד שלא יפרע את מלוא חובותיו הכספיים לא יהיה רשאי לגשת לבחינות ולא יהיה זכאי לקבלת
 תעודות ו/או אישורים.

 הודעה על הפסקת לימודים
ן להפסיק / לא לממש את לימודיו, מחויב להודיע על כך ומעוניי אקדמיים-מרכז ללימודים קדםתלמיד שנרשם ל

. לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים אקדמיים-מרכז ללימודים קדםבכתב למזכירות ה
מרכז את המכללה. מועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במשרדי ה  והודעות כאלה לא תחייבנה

 . אקדמיים-ללימודים קדם
 ם להחזרת שכ"ל / מקדמהתנאי

 דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה. .1

תחילת שנת הלימודים יקבל את מלוא תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד חודש לפני יום  .2
 המקדמה ששילם.

תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד לשבוע מיום תחילת שנת הלימודים יחויב במלוא תשלום  .3
 המקדמה. 

מגובה שכ"ל לתכנית  25%-למיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת שנת הלימודים יחויב בת .4
 מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.

מגובה שכ"ל לתכנית מלאה  40%-תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודשיים מיום תחילת שנה"ל יחויב ב .5
 גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.

מגובה שכ"ל לתכנית מלאה גם  60%-יחויב ב ____בינואר  31תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום  .6
 במידה וקיבל פטור משכ"ל.

מגובה שכ"ל לתכנית מלאה גם  80%-יחויב ב ____במרץ  15תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום  .7
 במידה וקיבל פטור משכ"ל.

יחויב במלוא שכ"ל לתוכנית מלאה גם במידה וקיבל  ____במרץ  15תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו לאחר  .8
 פטור משכ"ל.

 , באמצעות מדור שכ"ל במכללת אשקלון.בסוף שנת הלימודיםתבוצע רק  מקדמה/החזרת כספים .9
 

 הריני לאשר בזאת שקראתי והבנתי את האמור לעיל, ולראיה באתי על החתום
 

 תאריך_________ __________ חתימהז___________________ "_________________  ת :מלאשם 

 


