תקנון לימודים ושכר לימוד – לשנה"ל תשע"ו
מסלול השלמה מערכות הספק ואנרגיה

נערך על ידי:
עוז מחלבני 14-02-2016
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מבוא
 .1תקנון זה מסדיר את היחסים בין הנרשמים ללימודים במסלול השלמה של מערכות הספק ואנרגיה
[להלן":המסלול"] לבין אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב [להלן":המכללה"].
 .2יתקבלו ללימודים במסלול אך ורק בוגרי תואר ראשון בהנדסת חשמל או הנדסת חשמל ואלקטרוניקה במוסד
להשכלה גבוהה מוכר בישראל
 .3הנרשמים למסלול ,ישתתפו בקורסים השונים שבו ,במעמד של שומעים מן החוץ ,ויהיו כפופים ,בנוסף לתקנון
זה ,גם לתקנוני המכללה הרלבנטיים האחרים .במקרה של סתירה בין הוראות איזה מתקנוני המכללה
להוראות תקנון זה ,יגברו הוראות תקנון זה.
 .4המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,בכל עת ,את הכללים והתקנות ההמתייחסים ללימודים במסלול.
כל שינוי – אם יהיה כזה – יפורסם באתר המכללה ו/או אתר מסלול ההשלמה ,או יימסר בהודעות אישיות.
 .5תקשורת הסטודנטים עם המכללה
 .5.1דבר דואר שישלח לסטודנטים ,ישלח לפי המען המופיע ברישומי המכללה ,וייחשב שהגיע לייעודו.
באחראיות הסטודנט לעדכן את המכללה במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
 .5.2כל הודעה שתימסר ב"אפקה נט" תחשב כאילו התקבלה ע"י הסטודנט שאליו נשלחה.
 .5.3כל התכתבות של סטודנט עם רשויות המינהל של "אפקה" ,לרבות פניות ובקשות ,תבוצע במידת
האפשר באמצעות "אפקה נט" בלבד.
 .6לבירורים בכל נושא הקשור למסלול ההשלמה יש לפנות לאיש הקשר במכללה ,לפי הפרטים הבאים:
 .6.1מיילozm@afeka.ac.il :
 .6.2טלפון03-7688659 :
 .6.3כתובת :לידי עוז מחלבני  -מכללת אפקה ,מבצע קדש  ,38תל אביב
 .7בכל פניה בכתב יש לציין :שם ,מספר תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון ,דואר אלקטרוני או פקס למתן
תשובה.

תוכנית המסלול
 .8להלן רשימת הקורסים המרכיבים את המסלול המלא:

מס'
קורס
20351
20353
20380
20360
20379
20354
20359
20381

שם
ייצור והמרת אנרגיה
מערכות הספק
אלקטרוניקת הספק
מתקני מתח נמוך
מעבדה להמרת אנרגיה
מערכות הספק ב'
מתקני מתח גבוה
הינע חשמלי

שעות שבועיות
(ש"ש)
4
4
4
3
3
4
3
3

נקודות זכות
(נ"זים)
3.5
3.5
3.5
2.5
1.5
3.5
2.5
3

הערות

מעבדה
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מעבדה לאלקטרוניקת הספק
פרויקט גמר

20377

3

1.5
6

סה"כ

מעבדה
פרויקט
31

 .9תוכנית המסלול נתונה לשינויים לפי שיקול דעתו של ראש המסלול.
 .10בחירת הקורסים שמומלץ לסטודנט לקחת בפועל ,תקבע על ידי ראש המסלול בהתחשב ברקע המקצועי של
הסטודנט .סטודנט יהיה רשאי לבקש מראש המסלול לשנות את הרכב הקורסים שיקבע לו .החלטת ראש
התוכנית בבקשה כאמור תהיה סופית
 .11הרישום לפרויקט הגמר ,מתבצע דרך מנהלת הפרויקטים .הפרויקט מתנהל בכפוף להנחיות מנהלת
הפרויקטים ,וכולל הקצאת מנחה מקצועי.
 .12מובהר בזאת כי הקורסים המוצעים במסלול יהיו פתוחים גם לסטודנטים לתואר ראשון בהנדסת חשמל של
המכללה .ואולם אין המכללה מתחייבת כי הלימודים במסלול יוכרו כנקודות זכות ללימודי המשך במכללה או
במוסד אחר להשכלה גבוהה.
 .13מובהר ומודגש בזאת כי פתיחת כל קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

שכר לימוד
 .14שכר הלימוד למסלול המלא ( 7קורסים  2 +מעבדות  +פרויקט גמר) הינו  13,500ש"ח ( 11,000ש"ח לבוגרי
אפקה).
 .15סטודנטים המעוניינים להרשם רק לחלק מהקורסים ,ישלמו עבור כל נקודת זכות (נ"ז) שמקנה הקורס .מחיר
כל נ"ז הינו  5.5%משכ"ל יסודי לתואר ראשון (ו –  4.125%לבוגרי אפקה) .למשל ,בשנה"ל תשע"ה ,בה
עומד מחיר שכ"ל יסודי לתואר ראשון על  10,228ש"ח ,מחיר נ"ז הינו  563ש"ח (ו  422 -ש"ח לבוגרי אפקה).
בנוסף ,ישלמו דמי תשלום נילווים מכללה בסך  330ש"ח לשנה.
 .16הנחה כספית
מתן הנחה כספית ,לנרשמים למסלול המלא ,בגין קורסים שהמשתתף אינו מתכוון לקחת :היה
.16.1
והמליץ ראש המסלול לסטודנט שנרשם למסלול המלא ,שאין הוא חייב – על-סמך רקע אקדמי קודם -
לחזור על קורס אחד או יותר מתוך רשימת הקורסים המרכיבים את המסלול ,יהיה הסטודנט כאמור זכאי
לקבל הנחה בשכר הלימוד בגין עד שניים מהקורסים שעליהם לא יחזור.
ההנחה תחושב באופן הבא:
.16.2
 .16.2.1יבחרו עד שני קורסים בעלי הקף הנ"זים הגדול ביותר ,מבין כל הקורסים שעליהם לא יחזור
הסטודנט
 .16.2.2יערך חישוב של הסכום שהיה על הסטודנט לשלם עבור הנ"זים של אותם שני קורסים אילו למד
אותם.
 .16.2.3בגין כל נ"ז יקבל הסטודנט הנחה כספית של  250ש"ח .סכום ההנחה הכולל יהיה שווה למכפלת
סך נקודות הזכות של שני הקורסים בסכום של  250ש"ח.
 .16.2.4ההנחה תרד משכר הלימוד למסלול המלא ,בהתאם לשיוכו של הסטודנט (בוגר המכללה או לא).

תנאי תשלום
 .17מספר תשלומים לסטודנטים המשלמים על המסלול המלא ,בכרטיס אשראי או בשיקים :עד  8תשלומים
חודשיים שווים ,כשהתשלום הראשון מתבצע לפחות שבועיים לפני תחילת הסמסטר
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 .18מספר תשלומים לסטודנטים המשלמים עבור קורסים בודדים ,בכרטיס אשראי או בשיקים :עד  2תשלומים
חודשיים שווים ,כשהתשלום הראשון מתבצע לפחות שבועיים לפני תחילת הסמסטר
 .19סטודנטים המשלמים במזומן או בהעברה בנקאית ,באחד מהמסלולים ,יהיו חייבים לשלם את מלוא התמורה
בתשלום אחד בלבד.
 .20תשלום שלא יכובד או לא יפרע ,מכל סיבה שהיא ,יחייב את הסטודנט בדמי טיפול של עד  250ש"ח .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל במקרים אלו ,יהיה הסטודנט חייב לפרוע את חובו – בתוספת הפרשי הצמדה אם
יהיו כאלה – תוך  4ימים מיום הפירעון המקורי.
 .21אי פרעון תשלום יגרור הפסקת לימודים ותשלום דמי ביטול כמפורט להלן.

תהליכי הרישום לתוכנית
 .22תהליך הרישום למסלול והרישום לקורסים יהיה כדלקמן:
 22.1ירצה סטודנט להרשם למסלול המלא או לקורס בודד ,ישלח צילום ת"ז  +דיפלומה  +גיליון ציונים
של לימודיו לתואר  +טופס מועמדות למסלול המופיע בנספח א' של מסמך זה ,למנהל
הסטודנטים ,לידי הגב' עליזה סוחוניצקי ,במייל .AlizaS@afeka.ac.il
 22.2המסמכים יועברו לראש המסלול לבחינת התאמה ,וקביעת תוכנית לימודים.
22.3

ראש המסלול יעביר את המלצותיו למנהל הסטודנטים.

 22.4המלצותיו של ראש המסלול תרוכזנה בטופס תוכנית לימודים מומלצת המופיע בנספח ב' של
מסמך זה.
 22.5בנוסף להמלצותיו למסלול לימוד ,יכול לראש המסלול להתנות את תחילת לימודי הסטודנט
בביצוע מכינה שפרטיה יפורסמו מראש.
22.6

מדור שכר לימוד ,ימלא ע"ג הטופס ,את שכר הלימוד הנגזר מתוכנית הלימודים.

 22.7הטופס ישלח לסטודנט ,לאישור .באם ירצה הסטודנט לשלם בכרטיס-אשראי ,יוכל למלא את
החלק הרלוונטי בטופס .לאחר מילוי הפרטים וחתימתו ,יחזיר הסטודנט את הטופס למנהל
הסטודנטים ,לידי הגברת עליזה סוחוניצקי ,במייל .AlizaS@afeka.ac.il
 22.8סטודנט יהיה רשאי לבקש מראש המסלול לשנות את הרכב הקורסים שהומלץ לו .החלטת ראש
התוכנית בבקשה כאמור תהיה סופית
22.9

מנהל הסטודנטים יעביר את הטופס למדור שכר לימוד להסדרת התשלום מול הנרשם.

 22.10מדור שכר לימוד יאשר למנהל הסטודנטים ,על גבי הטופס ,את עניין הסדרת התשלום.
 22.11מנהל הסטודנטים יאשר לסטודנט את רישומו.
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 23על הסטודנט ליצור – מידי סמסטר – קשר עם מנהל הסטודנטים כדי לממש את הרישום לקורסים הניתנים
באותו סמסטר .בקשת הרישום לקורסים תרוכז על גבי טופס רישום לקורסים המופיע בנספח ג'.
 24על הסטודנט לוודא שהוא נרשם לקורסים בהתאם להמלצות ראש המסלול.
 25התחלת לימודיו של הסטודנט במסלול או קורס בודד מותנית בקיום כל השלבים הנ"ל.

מדיניות הפסקת לימודים והחזר כספי
 26סטודנט  -בין ששילם לכל המסלול ובין ששילם עבור קורסים בודדים  -שהחליט להפסיק את לימודיו ,חייב
להודיע על כך בכתב ,דרך אפקה-נט.
 27ביטול הלימודים יגרור עמלת ביטול כשההחזר או החיוב הכספי יקבע בהתאם למועד הביטול ,כמפורט להלן.
 28סטודנטים שנרשמו ושילמו עבור מסלול לימודים מלא:
 28.1עמלת ביטול – הודיע הסטודנט על הפסקת לימודיו ,יבוטל רישומו להמשך הלימודים במסלול
והוא יחוייב בעמלת ביטול בסך  1700ש"ח.
 28.2החזר כספי – לסטודנט שביטל הרשמתו או הפסיק לימודיו ,יוחזר ההפרש שבין הסכומים
ששולמו על ידו בפועל לבין הסכומים שבהם הוא חייב בהתאם למועד הביטול או ההפסקה ,כמפורט
להלן
 28.2.1נמסרה הודעת הביטול עד תום השבועיים הראשונים של סמסטר – לא יחוייב
הסטודנט בגין אותו סמסטר ובגין סמסטרים עתידיים.
 28.2.2נמסרה הודעת הביטול לאחר תום השבועיים הראשונים של הסמסטר ,יחוייב
הסטודנט במלוא שכר הלימוד בגין הסמסטרים שהסתיימו והסמסטר שבו הפסיק
לימודיו.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בס"ק  28.2.1ו 28.2.2 -יחוייב הסטודנט
בעמלת הביטול בסך .₪ 1,700
 29סטודנטים ששילמו עבור קורס בודד או קורסים בודדים:
 29.1יודיע הסטודנט על אי מימוש למודיו לפני תחילת הקורס/סמסטר ,יבוטל רישומו לקורס .הסטודנט
יחוייב בעמלת ביטול של  500ש"ח ,ויקבל החזר של יתרת התשלום בגין הרישום לקורס.
 29.2יודיע הסטודנט על הפסקת לימודיו לאחר פתיחת הסמסטר ,לא יקבל כל החזר כספי.
 30קבלת ההחזר הכספי מותנית בכך שסכום ההחזר קטן מהתשלום שהתקבל בפועל.
 31אי עמידה בתנאים או מטלות אקדמיים לא תהווה עילה לביטול תשלומים או החזר כספי.

מדיניות שינוי מערכת
 32נוהל שינוי מערכת הכולל ביטול רישום לקורס מסויים ,יהיה כפוף להנחיות הרישום המופיעות באפקה-נט
(עמודה כללית).
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סיום הלימודים ואישור גמר מסלול
 33מומלץ לסטודנטים שנרשמו למסלול המלא לסיים את לימודיהם בתוך  4סמסטרים ומכל מקום עליהם לסיימם
בתוך  3שנים אקדמיות .רישום לקורס שיתבצע מעבר לכך ,מחייב תשלום בהתאם להקף הנ"ז של הקורס
כמפורט בסעיף  15דלעיל
 34סטודנט שעמד בכל חובותיו האקדמיות במסגרת המסלול ,וסלק את חובותיו הכספיים ,זכאי לקבל מסמך שבו
יצויין כי השלים לימודיו במסלול השלמה של מערכות הספק ואנרגיה ,ויפורטו כל הקורסים שלמד וציוניו בכל
קורס

שירותים נלווים
 35בנוסף להשתתפות בקורסים ,זכאים הנרשמים למסלול המלא ,והם בלבד לקבל את השירותים הבאים ,ללא
תמורה נוספת:
 35.1עזרה אדמיניסטרטיבית בהקף של עד שלוש שעות ,לטובת רישום אצל רשם המהנדסים – מדור
הספק .מימוש ההטבה מוגבל לעד חצי שנה מתום מועד סיום המסלול ,לפי המערכת המומלצת.
 35.2הנחה חד-פעמית על-סך  1000ש"ח ,בתשלום שכר לימוד ודמי רישום לתואר שני ,באחד
מהמסלולים המוצעים במכללה או הנחה ,חד-פעמית ,הזהה להנחה שמקבלים ,בוגרי המכללה על
קורסים שיטול במסגרת היחידה ללימודי חוץ .מימוש ההטבה מוגבל לעד חודש מתום סיום
המסלול ,לפי המערכת המומלצת.
 35.3השתתפות חופשית בסדנה מקצועית בנושא "שיפור מיומנויות לקראת היציאה לשוק העבודה",
שתועבר על-ידי נציג היחידה להכוון תעסוקתי של המכללה .הסדנה בהקף של  2-4שעות ,תועבר
פעם אחת ,במהלך הלימודים במסלול .מימוש ההטבה יתאפשר רק במופע הזה .פתיחת הסדנה
מותנית במינימום משתתפים.
 35.4סטודנט שלא יסיים קורס ,עקב כשלון ,יהיה רשאי לחזור עליו ,ללא תשלום בהתמלא כל התנאים
שלהלן:
 35.4.1הסטודנט ניגש ונכשל במועדי א' ו-ב' של אותו קורס
 35.4.2לא חלפו שלוש שנים אקדמיות מאז תחילת לימודיו
 35.4.3הסטודנט יטול את הקורס במועד הראשון שלאחר כשלונותיו
 35.4.4במועד האמור בפיסקה הקודמת יש מקום פנוי בקורס
 35.4.5הפטור האמור ,כוחו יפה לקורס אחד בלבד והוא אינו חל על מעבדות או פרויקט גמר.
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נספח א – טופס מועמדות למסלול הספק
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טופס מועמדות ללימודים – השלמת מסלול מערכות הספק
לימודי חוץ ( | )9המחלקה להנדסת חשמל | מסלול הספק ,סמסטר _____ ,שנה :תש____
פרטים אישיים:
מס' תעודת
זהות:

מין:

שם בעברית:
שם פרטי:

שם משפחה:

כתובת:
רחוב:

ז

נ

שם משפחה קודם:

מס':

ישוב:

טלפון בית:

מיקוד:

טלפון נייד:

אי-מייל:
שם באנגלית (נא לכתוב באותיות ברורות):
שם משפחהSurname :

ארץ לידה:

תאריך לידה:

מצב משפחתי:
 .1רווק
 .2נשוי
 .3גרוש
 .4אלמן

שם האב

סוג תושב:
 .1תושב קבע
 .2עולה חדש

שם פרטיFirst Name :

ארץ לידה
אב
(לא חובה
למלא)

שם האם

ארץ לידה
אם
(לא חובה
למלא)

לאום:
 .1יהודי
 .2נוצרי
 .3מוסלמי
 .4דרוזי
 .5אחר (פרט):
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הרקע האקדמי של הנרשם:
התואר הגבוה ביותר ברשותי ,הרלוונטי למסלול (מחק המיותר):
סטודנט  /שלישי ומעלה  /הנדסאי BA / B.Sc. / MA / M.Sc. /

תחום לימודים ראשי:

המוסד האקדמי בו נרכש התואר:

התמחות:

אישור והצהרה:
אני הח"מ מצהיר בזאת שכל הפרטים המצוינים על ידי בטופס זה הם הפרטים המלאים ,המדויקים
והנכונים.
אם אתחיל את הלימודים באפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,אני מתחייב לקיים את
תקנותיה של המכללה ,ובכלל זה את תקנון המסלול להספק (המופיעים בדף התקנונים באתר המכללה),
ולשלם את שכר הלימוד שיהא נהוג במכללה למסלול.
תאריך_____________________ :

חתימת הנרשם_______________ :

יש לצרף לטופס זה את המסמכים הבאים ולשלוח במייל ,למנהל הסטודנטים ,לידי הגברת עליזה סוחוניצקי,

במייל :AlizaS@afeka.ac.il
☐ צילום ת"ז
☐ תעודת בוגר או אישור זכאות לתואר
☐ גליון ציונים מפורט
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נספח ב' – טופס תוכנית לימודים מומלצת להשלמה למסלול הספק
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תוכנית לימודים מומלצת להשלמה למסלול הספק
לימודי חוץ ( | )9המחלקה להנדסת חשמל | מסלול הספק ,סמסטר _____ ,שנה :תש____
פרטים אישיים:
מס' תעודת
זהות:
שם פרטי:

מין:
שם משפחה:

ז

נ

שם משפחה קודם:
טלפון נייד:

טלפון בית:

תאריך לידה:

אי-מייל:
סיכום ההמלצה:
בהתאם לפרטים שנמסרו בנוגע לרקע האקדמי:
☐ על הסטודנט להרשם למסלול המלא
או
☐ על הסטודנט להשלים קורסים בודדים בלבד

פרטי התוכנית המומלצת (על הסטודנט לוודא שנרשם לקורסים בהתאם להמלצת ראש המסלול):
מס'
20351
20353
20380
20360
20379
20354
20359
20381
20377
סה"כ

(ש"ש) (נ"זים)
שם
3.5
4
ייצור והמרת אנרגיה
3.5
4
מערכות הספק
3.5
4
אלקטרוניקת הספק
2.5
3
מתקני מתח נמוך
1.5
3
מעבדה להמרת אנרגיה
3.5
4
מערכות הספק ב'
2.5
3
מתקני מתח גבוה
3
3
הינע חשמלי
1.5
מעבדה לאלקטרוניקת הספק 3
6
פרויקט גמר (פרויקט)
31

חייב
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
______

לא חייב
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
_______

הערות:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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פרטי שכר לימוד ותנאי תשלום (למילוי על-ידי מחלקת שכר לימוד):
 .1עבור קורסים בודדים (הרישום והתשלום יתבצעו עבור כל סמסטר בנפרד):
 .1.1סך נ"זים לסמסטר הרישום_____ :
 .1.2מחיר לנ"ז ( 563ש"ח או  422ש"ח לבוגרי אפקה)______ :
 .1.3סך תשלום בגין נ"זים (_______ :)1.2 * 1.1
 ☐ .1.4דמי רישום מכללתיים 330 :ש"ח תקפים לשנה
 .1.5סך לתשלום (__________ :)1.4 + 1.3
 .1.6תנאי תשלום :עד  2תשלומים חודשיים שווים ,בכרטיס אשראי או שיק .תשלום אחד למשלמים
בהעברה בנקאית או מזומן.
או:
 .2מחיר המסלול המלא:
 .2.1מחיר מסלול ( 13,500ש"ח או  11,000ש"ח לבוגרי אפקה)______________ :
 .2.2הנחה כספית בגין קורסים שהמשתתף אינו מתכוון לקחת:
 .2.2.1סך הנ"זים של עד שני קורסים ,שלא ילקחו במסגרת המסלול________ :
 .2.2.2סך ההנחה עבור כל נ"ז 250 :ש"ח
 .2.2.3סך הנחה כספית (____________ :)2.2.2 * 2.2.1
 .2.3סך לתשלום עבור מסלול (_____________ :)2.2.3 - 2.1
 .2.4תנאי תשלום :עד  8תשלומים חודשיים שווים ,בכרטיס אשראי או שיק .תשלום אחד למשלמים
בהעברה בנקאית או מזומן.
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פרטי תשלום (למילוי על-ידי סטודנטים המשלמים בכרטיס אשראי בלבד):
הסכום לתשלום______________ :
☐ מס' תשלומים( ___ :עד  8למשלמים עבור המסלול המלא .עד  2למשלמים עבור קורסים בודדים)
☐ מס' תשלומים ___ :בתוכנית קרדיט
[ ] ויזה כא"ל/קארד

[ ] ישרכארט

[ ] דיינרס

[ ] אמריקן אקספרס

מספר כרטיס אשראי:

[ ] מאסטרכארד

תוקף:

/

שם בעל הכרטיס:
ת.ז בעל הכרטיס:
ע"ש מי הקבלה

_____________________

כתובת למשלוח הקבלה

_____________________

חתימת בעל הכרטיס

_____________________

אישור והצהרה:
אני הח"מ מצהיר בזאת שברצוני להרשם לימודי הספק בהתאם לפרטים המצוינים בטופס.
אם אתחיל את הלימודים באפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,אני מתחייב לקיים את
תקנותיה של המכללה ,ובכלל זה את תקנון המסלול להספק (המופיעים בדף התקנונים באתר המכללה),
ולשלם את שכר הלימוד שיהא נהוג במכללה למסלול.
תאריך_____________________ :

חתימת הנרשם_______________ :

לשימוש פנימי:
אישור שכ"ל  ____________ :בתאריך_________________:
שולם ב :מזומן  /שיקים  /כרטיס אשראי  /העברה בנקאית
שולם עבור :מסלול מלא  /קורסים בודדים בהקף של _________ נ"ז ,סך של __________________ ש"ח
הוקלד בגלבוע ע"י _____________________ :בתאריך____________________ :
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נספח ג' – טופס רישום לקורסים – השלמה למסלול הספק
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טופס רישום לקורסים – השלמה למסלול הספק
סמסטר _____ ,שנה :תש____
פרטים אישיים:
מס' תעודת
זהות:
שם פרטי:

מין:
שם משפחה:

טלפון בית:

ז

נ

שם משפחה קודם:
טלפון נייד:
תאריך לידה:

אי-מייל:
ברצוני להרשם לקורסים הבאים:
רשימת הקורסים:
מס'
20351
20353
20380
20360
20379
20354
20359
20381
20377
סה"כ

(ש"ש) (נ"זים)
שם
3.5
4
ייצור והמרת אנרגיה
3.5
4
מערכות הספק
3.5
4
אלקטרוניקת הספק
2.5
3
מתקני מתח נמוך
1.5
3
מעבדה להמרת אנרגיה
3.5
4
מערכות הספק ב'
2.5
3
מתקני מתח גבוה
3
3
הינע חשמלי
1.5
מעבדה לאלקטרוניקת הספק 3
6
פרויקט גמר (פרויקט)
31

רישום
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
______

הערות:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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אישור והצהרה:
אני הח"מ מצהיר בזאת שברצוני להרשם לקורסים במסגרת לימודי הספק בהתאם לפרטים המצוינים
בטופס.
אם אתחיל את הלימודים באפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,אני מתחייב לקיים את
תקנותיה של המכללה ,ובכלל זה את תקנון המסלול להספק (המופיעים בדף התקנונים באתר המכללה),
ולשלם את שכר הלימוד שיהא נהוג במכללה למסלול.
תאריך_____________________ :

חתימת הנרשם_______________ :

לשימוש פנימי:
אישור שכ"ל  ____________ :בתאריך_________________:
שולם ב :מזומן  /שיקים  /כרטיס אשראי  /העברה בנקאית
שולם עבור :מסלול מלא  /קורסים בודדים בהקף של _________ נ"ז ,סך של __________________ ש"ח
הוקלד בגלבוע ע"י _____________________ :בתאריך____________________ :
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