
 

 
 

 
 

 ים לקראת תעודת הוראהלימוד

 

 כתב אישור, הצהרה והתחייבות

   תשפ"ב  אביב -תעודת הוראהלימודים לקראת 

 מטה:  מ/האני החתו 

                     ת.ז.              שם פרטי               שם משפחה 

 

           האב:  שם           תאריך עליה:                 תאריך לידה: 

 

       מיקוד:                            כתובת:  

 

           טל. נייד            טל. בעבודה:         טל. בבית:   

          :פקס

 

 mailE                                         

 

השכלה אקדמית:  

                                                   

 

השכלה אחרת:  

                                                   

 

           תפקיד:                         מקום עבודה:

 

 חתימה:_________________     __  _____ תאריך:______

 נא למלא 
 רכז/ת ל ולהחזיר 

 

נא לחתום חתימה  
 ידנית על כל עמוד 



 

 
 

לימודי המשך וחוץ  )להלן: "היחידה"( לתוכנית   –בזה ללימודים בטכניון  מ/הנרש

 הלימודים הבאה: 

מועד זה הוא מועד משוער  ,  בפ"תש  אביב  :מועד תחילת הלימודים בתוכנית הוא

 רשאית לדחות מועד זה או לבטלו. והיחידה 

בזאת )נא הקף בעיגול את   ת/מסרב / בזאת  ת/ מאשר,       ____ אני הח"מ, ת.ז.   

ההוראה הרצויה( ליחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, משלוח הודעות פרסום בכל 

הנוגע לתחומי פעילותה, בכל אמצעי הדיוור הקיימים. כמו כן, ידוע לי כי במידה ולא 

בקבלת פרסומים אלו, יש באפשרותי להודיע ליחידה, בכל עת, על   ת/אהיה מעוניין 

 התנגדותי זו.    

 
 
 

 

 לשלם ליחידה דמי הרשמה ושכר לימוד כדלקמן:  ת/הח"מ מתחייב

 

 ₪  480 דמי הרשמה 

 

 הערות: 

 ₪   16,000 שכר לימוד לתוכנית 

 

      

 ₪   16,480 סה"כ 

 

 

תשלום לפי נקודות זכות  

 בכל סמסטר 

 ת זכותעלות נקוד

לתעודת הוראה  

  אביבסמסטר ב

   ₪ 957 פ"בתש 

)המחיר מתעדכן מעת 

 .לעת בצמוד למדד(

 

 

 חתימה:_________________     __  _____ תאריך:______



 

 
 

 לימודים לקראת תעודת הוראה

 

 מכון טכנולוגי לישראל  -הטכניון 

 היחידה ללימודי המשך וחוץ 

 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 

 ותוכניות לימודמסלולי לימוד  .1

 מחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה. ע"י ה  תכניות הלימודים נקבעת 1.1

ן  הסטודנט בבחינות, תהא הסיבה לכישלו ן כישלוהיחידה לא תהיה אחראית במקרה של  1.2

   . אשר תהא

 

 : משך הלימודים  .2

 שנים.  3תקופת הלימודים לא תעלה על  2.1

 בתשלום נוסף, כפי שיהיה נהוג באותה העת.  יחויב כל סמסטר נוסף  ללימודים  2.2

 

 חובות הסטודנט ע"מ לקבל את תעודת הגמר ו/או כל תעודה אחרת:  .3

במועדים שיקבעו   –מהשיעורים והתרגילים ולהכין ולהגיש  80%להשתתף בלפחות  3.1

 עבודות בית ועבודת גמר.  – לכך 

 במהלך הלימודים.  האשר תידרשנלעמוד בכל הבחינות  3.2

כי הבחינות נערכות ע"י הפקולטות השונות  ובאחריותן הבלעדית  מובהר בזה  

 וכי היחידה אינה אחראית לתוכן הבחינות, היקפן ורמתן. 

ע"פ התקנון המשמעתי אשר    בטכניוןלשמור על כללי התנהגות ומשמעת ההולמים סטודנט  3.3

 ק לימודיו  של סטודנט נקבע לסטודנטים מן המניין בטכניון. היחידה  תהיה רשאית  להפסי 

התנהגותו אינה הולמת התנהגות של סטודנט בטכניון.  סטודנט שלימודיו   אם ימצא כי 3.4

 ה  זה לא יהיה זכאי להשבת סכום כלשהו ששילם ויהי 3.3, 3.2עיף יופסקו מכוח האמור בס 

 חייב לפרוע כל המחאה דחויה או בכרטיס אשראי שמסר ליחידה.  3.5

 

 חתימה:________________   תאריך:_____________ 



 

 
 

 

 שכר לימוד, ביטול הרשמה, הפסקת לימודים 

 תעודת הוראהכניות לימודים לקראת ת . 4

 בעת ביטול הרשמה בכל שלב, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.  .1.1

 ישולמו מראש בעת ביצוע ההרשמה.דמי הרשמה ושכר לימוד   .1.2

  לקראת  תחילת הלימודים את הרשמתו תוך שבועיים מיום באם יבטל מועמד  .1.3

לאחר מועד זה לא  .  10%מי השתתפות בניכוי של ד, יוחזרו תעודת הוראה

 יוחזרו כספים. 

 

  ש ו נ ו ת .   5

יפגר הסטודנט בתשלום סכום כלשהו ליחידה, הרי שמבלי לגרוע מזכות הטכניון לכל   5.1

הסכום שבפיגור ריבית בשיעור   אייש סעד אחר ו/או נוסף המוענק לה מכוח כל דין,  

 שיגבה, במועד תחילת הפיגור, בנק לאומי לישראל בע"מ בגין חריגה מאשראי מאושר. 

לו היחידה לגשת לבחינות ולא תוענק לו    כל עוד יפגר סטודנט בתשלומיו לא תאפשר 5.2

 תעודה מטעם הטכניון. 

 עלות העמלות של ההמחאות החוזרות ישולמו ע"י הסטודנט.  5.3

כדי לגרוע מזכות היחידה להפסיק לימודיו של   5.2  -ו  5.1אין באמור בפסקאות   5.4

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. 

 על הסטודנט להודיע ליחידה מיד על כל שינוי בכתובתו או במספרי הטלפון שלו.  5.5

 ד. שינויים כלכליים אשר מתקיימים במשק אינם משפיעים על שכר הלימו 5.6

 

 

 

 

 

 חתימה:________________   תאריך:_____________ 

 


