
   

מהדורה תשע“ה



שנת הלימודים

אני מבקש/ת להירשם לקורס

המרכז החרדי להכשרה מקצועית בישראל יקרא להלן בחוברת זו: “המרכז”.
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שאלון הרשמה

שנת הלימודים

אני מבקש/ת להירשם לקורס

בס”ד

פרטים אישיים:

מספר זהות:    

שם פרטי        תאריך לידה )לועזי( שם משפחה       

מקום מגורים:

  רחוב        יישוב/עיר     מיקוד  

תאריך עליה     שם האב   ארץ לידה     

טלפון בבית         נייד  

מספר ילדים  

מקום עבודה          טלפון בעבודה  

מין:  זכר/נקבה     

מצב משפחתי: רווק/ה - נשוי/אה - גרוש/ה -  אלמן/ה.  
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ללימודים יתקבלו גברים/נשים המתאימים/ות לרוח המרכז, כמרכז דתי-חרדי, ולאווירה שבו, 
לאחר שעברו מבדקי קבלה.

תהליך הקבלה מורכב בדרך כלל מהשלבים הבאים:

1. מילוי שאלון הרשמה.      
2. תשלום דמי הרשמה ודמי מבחן.     

3. מבחני התאמה ומיון.     
4. ראיון אישי.    

מבחן התאמה וראיון אישי

“תיל  )כיום-מבחני  ומיון  התאמה  מבחן  תחילה  לעבור  חייבים  הקורסים  למרבית  הנרשמים/ות 
אינטרנשיונל”(, אשר יבדוק את מידת ההתאמה של הנרשם/ת לקורס שבחר/ה.

מבחנים אלו הוכנו ע”י אנשי מקצוע, המכירים את האופי והרקע של ציבור התלמידים/ות הפוטנציאליים 
של המרכז. דמי מבחן הינם 190 ₪.

הופעה והתנהגות

הלימודים במרכז מחייבים את התלמיד/ה בהופעה צנועה המתאימה לרוח המקום ולהתנהגות נאותה 
כמתבקש במקום לימודים חרדי בהתאם לתקנון המפורט עליו חתמתי. אי קיום תנאי זה יכול לגרום 

להרחקת התלמיד/ה מהלימודים לאחר מתן התראה.

תנאי קבלה
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ידי המועמד בזמן הגשת טופס  ישולמו על-   ,₪ 200 250 ₪, ללימודי הנדסאים  דמי רישום בסך 
לא  יוחזרו אלא אם הקורס שבחר/ה התלמיד/ה  לא  הרישום  דמי  הנלווים.  והמסמכים  ההרשמה 

נפתח ו/או בוטל ע”י המרכז.

בעת הרשמה על המועמד/ת להגיש:

2  תמונות פספורט עם ציון שם ומספר זהות בגב התמונה.    

תצלום תעודת זהות.    

תצלומי תעודות )בגרות, הוראה, גמר, וכדו’..(    

תשלום דמי רישום.    

נא לציין שם מוסד הלימודים, שנות הלימוד, תעודה/תואר.  

ישיבה קטנה: _________________________________________    

השכלה מקצועית: ______________________________________    
   

ישיבה גדולה: _________________________________________    

השכלה אקדמאית: ______________________________________    

סדרי הרשמה ותשלום

השכלה
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__________     
    

 .1
 .2

10

להתחייב  כדי  מהתלמיד  ההרשמה  טופס  בקבלת  ואין  החרדי  המרכז  בפרסומי  אין  כי  בזה  מובהר 
שהמרכז החרדי יפתח בפועל את הקורס אליו נרשם התלמיד, למען הסר ספק במקרה והקורס לא 

יפתח יושב לתלמיד כל התשלום ע“ח שכר לימוד שביצע לרבות דמי ההרשמה.
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הריני מתחייב לשלם את שכר הלימוד ותשלומים נוספים, כפי שיקבעו לי במהלך לימודי, על-  .3
פי התקנונים וההוראות הנהוגים במרכז החרדי להכשרה מקצועית בישראל, לרבות הנהלים   
הנוגעים להפסקת לימודים והחזר שכר לימוד. כמו-כן, ידוע לי, כי הרישומים במחלקת הנהלת 
חשבונות של המרכז החרדי להכשרה מקצועית בישראל )חיובים ותשלומים( מחייבים אותי 

ומקובלים עלי.
ביטול לימודים מיוזמתי, ייעשה על ידי מילוי “טופס סיום לימודים” )הטופס מצ”ב(. כל הודעה   .4

בדרך אחרת לא תהיה תקפה.
הנני אחראי לכל רכוש המרכז החרדי להכשרה מקצועית בישראל שיגיעו לידי כגון: ספרים,   .5
מכשירים וחפצים אחרים, ואודיע על כל נזק לרכוש או על אובדנו, ואשלם למרכז החרדי 
להכשרה מקצועית בישראל כל תשלום החל עקב פיגור בהחזרת רכוש או בגין כל נזק או 

אובדן שייגרם לו.
במידה והוראת קבע או שיקים חוזרים הנרשם יחוייב בעמלת גביה בסך 25 ש”ח כל החזר.  .6

ידוע לי כי במידה והתחלתי את לימודי, ועדיין לא הסדרתי את התשלום, חלה עלי התחייבות   .7
שכ”ל מלאה באותם תנאים ונהלים המופיעים בחוברת זו.

הפסקת לימודים והחזר שכר לימוד  .8

במידה והתלמיד מעוניין להפסיק את לימודיו מכל סיבה שהיא עליו להודיע על כך בכתב    

“המועד   )10 בעמ’  נמצא  המתאים  )הטופס  לומד,  הוא  בה  השלוחה  למנהל  בלבד    
הקובע” לעניין הפסקת הלימודים הוא יום מסירת טופס הבקשה. )במידה ולא הודיע בכתב    

יחשב התלמיד בסטטוס לומד.(   

    9. להלן נוהלי החזרי שכר לימוד
במידה והתלמיד התחיל את לימודיו לא יקבל החזר כספי. )בלימודי הנדסאים כל תחילת   
שנת לימודים, נחשבת להתחייבות חדשה, על כל הנהלים הרשומים בחוברת זו, אף אם עדיין    
לנצל ניתן  אותו  בטבלה(  )כמפורט  זיכוי  באמצעות  יתבצע  ההחזר  לימוד(.  שכר  גבו  לא    

לצורך תשלום שכר לימוד במרכז )ע”י הנרשם ו/או ע”י בן משפחה מדרגה ראשונה(.    

זיכוי לימודים המועד הקובע

החזר כספי של שכר הלימוד. ביטול הרשמה לקורס עד שבוע לפני פתיחת הקורס.

הפסקת לימודים החל משבוע קודם לפתיחת הקורס ועד תום החודש הראשון 
של הלימודים.

75% זיכוי לימודים מעלות הקורס בלבד.

50% זיכוי לימודים מעלות הקורס בלבד.הפסקת לימודים מתום החודש הראשון של הלימודים ועד תום החודש השני.

אינה מזכה בזיכוי כלשהו.הפסקת לימודים מהחודש השלישי ואילך.

*  לידיעה: הצ’קים מופקדים בבנק למשמרת.
במידה והתלמיד מעוניין לגרוע צ’קים מהבנק יחוייב בעמלה של 10 ש”ח עבור כל צ’ק.
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150

3

  .10 

     

 
_________________________          ___________________         _____________________          
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עבודות בית ומבחנים
עבודת  או  בחינות  הצורך,  לפי  יערכו,  כן  כנדרש.  בית  עבודות  ולהגיש  להכין  חייב/ת  התלמיד/ה 
גמר, אשר יקבעו את הציון הסופי בקורס ו/או בתעודת הסיום. במסלולים בהם יש מבחנים חיצוניים 
)משרד התמ”ת, משרד החינוך, לשכת רואי חשבון, נציבות מס הכנסה משרד התיירות ואחרים(, או 
מבחני הסמכה, יוגשו למבחנים רק התלמידים/ות שעמדו בכל תנאי הקורס וביתר התנאים שייקבעו 

על-ידי הגוף המוסמך.

נוכחות
חובת התלמיד/ה לשמור על נוכחות סדירה בלימודים. נוכחות, היעדרות או איחור של תלמיד/ה 
נרשמים על-ידי המורה ביומן הכיתה. היעדרות בלתי מוצדקת מעבר ל – 20% מסה”כ שעות הלימוד, 
איחור מעבר  לבחינות.  לאי הגשתו/ה  לגרום  ו/או  בלימודים של התלמיד/ה  למנוע הכרה   עלולה 
ל – 15 דקות מתחילת זמן הלימודים, יחשב לחיסור של שעתיים אקדמיות. אפשרויות לקבלת פטור 
על  חובה  זאת,  ומנהל הלימודים. עם  רכז המגמה  מותנה באישור מראש של  מחלק מהלימודים 

התלמיד/ה לעמוד בכל דרישות הלימודים, כדוגמת מבחנים, עבודות וכדו’.

ספרות מקצועית
במידה וחומר הלימוד מבוסס על ספרי לימוד, על התלמיד/ה לרכוש ספרים אלו על חשבונו. תוכנם 

של הספרים ישמש בסיס לשאלות במבחן, בנוסף לתוכן ההרצאות בכיתה.
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טופס סיום לימודים

הנך מתבקש לגשת לממונה על גביית התשלומים בשלוחה בה הינך לומד, ולהחתים אותו ע”ג טופס 
זה כאישור על סילוק כל חובותיך.

רק לאחר חתימתו בצירוף לחתימתך, תקפה בקשתך לסיום לימודיך.

מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.  

שם התלמיד ______________________  מספר זהות ___________________

לימודי  את  להפסיק  מבקש  בישראל, שאני  מקצועית  להכשרה  החרדי  למרכז  בזאת,  מודיע  אני 
בקורס מהסיבות הבאות:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_

תאריך הפסקת הלימודים בפועל ____________________

אני מצהיר/ה בזאת כי הסדרתי את כל חובותי וכי אינני חייב שכר לימוד, למרכז החרדי להכשרה 
מקצועית בישראל.

___________________________          ___________________     _____________________              

                     חתימת התלמיד                          תאריך                              חתימת גובה המרכז החרדי



טופס סיום לימודים



בית שמש
073-7935815
7 המסגר  רח’ 
99060 מיקוד 




