
בשיתוף שידורי קשת
בית הספר המעשי למדיה

 הסכם רישום   

כתנאי וכחלק מהסכם הרישום ל-  )בית הספר המעשי למדיה בשיתוף שידורי קשת(, יש לצרף טופס זה מלא 
וחתום אותו יש לסרוק או לצלם ולשלוח למייל: harshama@makemedia.co.il או לפקס מס': 03-7676109

 לאחר מילוי ושליחת טפסים אלה, תוזמן/י לראיון קבלה.

 פרטי הסטודנט/ית:

 שם הקורס                                                                                    מועד פתיחת הקורס

שם משפחה                                                    מס. ת.ז.   שם פרטי    

 רחוב                                                         מס’ בית                         יישוב

טלפון נייד                                                    טלפון נוסף                        

 כתובת מייל  

 מס’ שנות לימוד                                        סוג תעודה

 תאריך לידה      /          /          מגדר )ז/נ(

 מסלול לימודים רצוי :      ❏   בוקר       ❏   ערב       

 מדוע לדעתך את/ה מתאים/ה להיות מפיק/ה מעולה? )נא למלא בכתב יד ברור או לצרף מודפס בדף נפרד(

 איך שמעת על הקורס?

 ❏ פרסום בפייסבוק
 ❏ פרסום באינטרנט

 ❏ חברים
 ❏ אחר. פרט/י : 



בשיתוף שידורי קשת
בית הספר המעשי למדיה

 כתב התחייבות והצהרת הסטודנט/ית:

 אני החתום/ה מטה, מאשר/ת, כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.
ככל שאתקבל ללימודים אני מתחייב/ת למלא אחר נהלי בית הספר  כפי שיובאו לידיעתי עם תחילת הלימודים, לרבות המצאת 

כל האישורים הנדרשים, וכן לשלם את שכר הלימוד במלואו על סך כולל של 8800 )שמונת אלפים ושמונה מאות( ש"ח עבור הקורס 
 בהפקת מדיה.

1. שכר הלימוד יוסדר על ידי במלואו עד לעשרה ימי עסקים לפני מועד תחילת הלימודים, כתנאי להבטחת מקומי בקורס. בכל מקרה,  
     אי הסדרת שלום שכר לימוד יאפשר להנהלת  למנוע את השתתפותי בלימודים ו/או עיכוב קבלת תעודת הסיום. 

2. רישום למסלול לימודים במתכונת מסוימת, דהיינו מסלול בוקר או ערב הינו מחייב ידוע לי ואני מסכים לכך, כי לא ניתן לשנות את  
     המתכונת מבוקר לערב או להפך ו/או לשלב בין מתכונת בוקר לערב. 

3. תנאי להפסקת לימודי בקורס הוא הודעה בכתב ל-  על גבי טופס הפסקת לימודים )וטופס זה בלבד(. “המועד הקובע” לכל  
     חישוב כספי של החזרים יהיה קבלת ההודעה בכתב כאמור במזכירות המכללה.

4. ידוע לי ואני מסכים/ה כי  רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי, שלא לפתוח את מסלול הלימודים אליו נרשמתי. במקרה  
     כאמור, יוחזרו לי כל התשלומים ששילמתי בגין הלימודים במסלול.

5. ידוע לי ואני מסכים/ה כי ייתכנו במהלך השנה שינויים. בתוכנית הלימודים, במרצים, בימי הלימוד, בשעות הלימוד וסדר הנושאים  
     במסלול הלימודים ואלה יובאו לידיעתי במהלך השנה.

6. כתנאי לקבלת תעודת גמר/סיום של הקורס עלי להיות נוכח לפחות ב 85% מן השיעורים. ככל שלא אעמוד במכסה האמורה בהתאם  
     לרישומי המרצה לא אהיה זכאי/ת לקבלת תעודה כאמור.

7. כתנאי לקבלת תעודת גמר/סיום של הקורס עלי לעמוד בכל מטלות הקורס שייקבעו ע"י המרצה, לרבות עבודה מעשית, ביקורים  
     באתרי צילום ועוד..

8. החזרי שכר לימוד לסטודנט שהפסיק לימודיו יבוצעו במדורג על פי היקף שעות הלימוד שהתקיימו במסלול הלימודים עד ל"מועד  
     הקובע", בלי קשר לנוכחות שיעורים בפועל ולפי המועדים הבאים:

חיוב בשכר לימוד מעלות מלאה לפני מתן הנחההיקף שעות הלימוד עד ל”מועד הקובע” 

תוך 14 ימים מיום ההרשמה ובתנאי שנותרו 
חיוב דמי פתיחת תיק ורישום בלבדלפחות 7 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס

מתום 6 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים 
10% ממחיר הקורסולא יאוחר מתחילת הלימודים

40% ממחיר הקורסמתחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס

אין החזר שכ”לאחרי תום שליש מהמפגשים בקורס

 הערה: סטודנט החוזר על קורס לא זכאי להחזר שכ”ל בכל מקרה.



בשיתוף שידורי קשת
בית הספר המעשי למדיה

 9.   הפרטים הממולאים על ידי בטופס זה, יוזנו וינוהלו במחשב למטרות ניהול בית הספר.

10. באחריותי הבלעדית למסור ו/או לעדכן את מספר הטלפון הנייד ו/או כתובת המייל שלי. ככל שלא מסרתי ו/או עדכנתי פרטים אלה,  
. ויתרתי על כל טענה בדבר אי קבלת הודעות מאת    

, מוסדותיה ולרשויות הבוחנות במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע   11. ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו להנהלת 
וזאת ע"פ הנהלים הקיימים וכמתחייב על פי דין. המידע לא ישמש לצרכים אחרים.   

 12. חתימה על כתב התחייבות זה מבטלת כל הבנה או הסכמה קודמת ובאה במקומן לכל דבר ועניין.

 13. הקורס נועד לצורכי לימוד והעשרה. אין בהשתתפות בקורס משום הבטחה או מצג כי לאחר סיומו תמצא לי  מקום עבודה.

14. מוסכם כי לכל בתי המשפט בעיר תל-אביב על-פי סמכותם העניינית תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הקשורו/או נובע  
מהסכם זה.  

      שם פרטי ומשפחה       חתימה                             תאריך


