
 

 

 בי קורסי הקיץ לקראת שנה"ל תשע"טמידע כללי לג
 
 

 ."טתשע ימודיםהלת לשנבמכללה האקמית הדסה, ברכותינו על קבלתך ללימודים 

אשר יאפשרו לך לרכוש  לקראת הלימודים במכללה, אנו מזמינים אותך לקורסי חיזוק אקדמי לקראת שנה א'

מעבר בחינה במקצועות המוגדרים "חובה" הוא חלק בלתי  את הידע החסר לך במקצועות היסוד המדעיים.

 נפרד מתהליך קבלתך ללימודים.

כג' באלול תשע"ח, , שני ויימשכו עד ליום ,12/08/2018ראשון, א' אלול תשע"ח, קורסי הקיץ יחלו ביום 

03/09/18. 

  כל אחד בהיקף של סה"כ –בהם יתקיימו קורסי קיץ הם כימיה, פיסיקה, מתמטיקה  כאמור, המקצועות

 עליך להשתתף בקורס קיץ רק במקצועות שצויינו במכתב הקבלה. שעות. 40 -כ

  : בחינות סיום קורסי קיץמועדי 

  10:00 בשעה - 17.09.18  ום ב'י –כימיה 

 10:00בשעה  06.09.18 - ה'יום  – פיסיקה

   10:00 בשעה 13.09.2018 -ה'  יום –מתמטיקה לחוגים מדעיים 

 

 ₪ 950סה"כ לתשלום עבור מקצוע אחד: 

 ₪ 1,700סה"כ לתשלום עבור שני מקצועות: 

 ₪ 2,250סה"כ לתשלום עבור כל שלושת המקצועות: 

 

העברית בהר  בתקופת הלימודים בקורסים הנ"ל ניתן יהיה  להתגורר במעונות שמציעה המכללה באוניברסיטה

 הצופים. יש להסדיר המגורים בהקדם דרך מינהל הסטודנטים )מצורף טופס בקשה(.

 מלא את טופס ההרשמהפתיחת הקורסים השונים מותנית במספר מינימלי של נרשמים, לפיכך יש ל

ים המצורף בקבצים להלן ולשלחו ללא דיחוי למינהל הסטודנטים במכללת הדסה. ניתן לשלוח /לקורס

 registration@hadassah.ac.ilאו למייל:  6291926-02למספר בפקס 

טופס שיגיע  .16.07.18 -תשלומים החל מ 2 -התשלום עבור הקורסים יגבה באמצעות הוראת הקבע  ב

 ישולם במזומן, שיק או כרטיס –לאחר מכן  .16.08.18-יגבה בתשלום אחד ב 16.07.18-למכללה לאחר ה

 מצורפת הצהרה לגבי קורסי הקיץ שיש למלא ולהחזיר למכללה. אשראי.

 

 אנו מאחלים לך שנת לימודים פוריה, 

 

 נהל הסטודנטים ימ צוות      
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 טהרשמה לקורסי הקיץ במכללה לשנה"ל תשע"

 registration@hac.ac.ilאו למייל:  6291926-02בפקס למספר נא לשלוח הטופס המלא 

 

 שם: ______________________

 שם משפחה: ______________________

 מספר תעודת זהות: ______________________

 חוג: __________________________

 ____________________________כתובת קבועה )יישוב, רחוב, מיקוד(: 

 כתובת דואר אלקטרוני: ______________________

 ______-סלולרי: ___________________

 מעוניין בקורס/ים הבאים:

 מתמטיקה 

 פיסיקה 

 כימיה 

 

הנני מאשר/ת כי התשלום עבור קורס/י הקיץ שציינתי לעיל יגבה באמצעות הוראת הקבע 

טופס שיגיע ) 16.07.18 כר לימוד, בשני תשלומים החל משמסרתי למכללה עבור גביית ש

ישולם במזומן, שיק  –לאחר מכן  .16.08.18-יגבה בתשלום אחד ב 16.07.18-למכללה לאחר ה

 (.או כרטיס אשראי

 

_ הערות:________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 חתימה: ________________                                 תאריך: ______________   
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 טתשע" קורסי קיץ –הצהרת סטודנט לגבי שכ"ל 
 
 

לי כי תשלום עבור קורסי הקיץ יתבצע באמצעות הוראת קבע או תשלום מזומן לפני ידוע  .1
 תחילת הלימודים בקורס.

 
ידוע לי שנוכחות ביותר ממפגש אחד מחייבת תשלום עבור כל הקורס, גם אם אעזוב את  .2

 הקורס במהלך הלימודים.
 

לימודי בקורס הקיץ עלי לעדכן את מינהל הסטודנטים מיידית אם אחליט להפסיק ידוע לי כי  .3
 לאחר המפגש הראשון.

 
ידוע לי שגם אם לא אתקבל בסופו של דבר ללימודים במכללה או אחליט לבטל את הלימודים  .4

 מרצוני, אחוייב לשלם עבור קורסי הקיץ שהשתתפתי בהם.
 

אם אחליט לא להשתתף בקורס הקיץ אלא רק להבחן בבחינת הסיום, אדרש שידוע לי  .5
 בחינה.ל₪  110לתשלום של 

 
למועמדים שעדיין לא מימשו קבלתם )לא הסדירו מקדמה ו/או הוראת קבע(: ידוע לי שהחל  .6

 מהשיעור השני של קורסי הקיץ לא אוכל להשתתף אם לא אסדיר את קבלתי למכללה.
 
 
 

 ת.ז.: ____________________________
 

 שם מלא: ____________________________
 

 ____________________________חתימה: 
 

 תאריך: ___________________________
 
 
 

 registration@hac.ac.ilאו למייל:  6291926-02בפקס למספר נא לשלוח הטופס המלא 
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