מקור לטכניון
פרוטוקול הרשמה לפרויקט "ארכימדס"
התחלת לימודים (מפגשים בימי שישי) :אוקטובר 2018
הרשמה לחודש ניסיון

מותנה בתשלום בדמי הרשמה בסך  ₪ 100במזומן שלא יוחזרו
שכר לימוד
תשלומים:
התשלום שכר לימוד הינו בסך  5,000ש"ח לתלמיד ,לשנת הלימודים:
בתשלומים של  4שיקים אותם יש לרשום לפקודת ":הטכניון מכון טכנולוגי לישראל בלבד"
לפי הפרוט הר"מ:
 4שיקים בסך  1250₪בלבד כ"א זמן פרעון15.5.2019 , 15.3.2019 ,15.1.2019 ,30.11.2018:
את השיקים צריך להביא למפגש הראשון בתום חודש הניסיון.
ולרשום את השיקים לפקודת ":הטכניון מכון טכנולוגי לישראל בלבד"
יש לציין על גבי השיק :שם התלמיד ,שם משפחה ,ת.ז התלמיד.

החזר כספי  -בהודעה בכתב בלבד
הזכאות להחזר לסטודנט חדש סמסטר ראשון:
 .1התשלומים יבוצעו רק לאחר חודש ניסיון (חינם)
 .2אין אופציה להחזר כספים לאחר מועד זה.
 .3לאחר  ,1.11החזר 0%
הזכאות להחזר לסטודנט ותיק
 .1הודעה בכתב עד יום לפני תחילת הסמסטר החזר  100%מהתשלום
 .2עד  30יום מתחילת הסמסטר יחויב ב 10%-משכר הלימוד של הסמסטר
 .3לאחר  30יום ,החזר 0%

מלגות
בקשה למלגה מנומקת ניתן להגיש בצרוף  3 :תלושי שכר אחרונים ,אישורים רפואיים ,והצ'קים לתשלום שכ"ל.
*באישור המלגה ,הצ'קים יוחזרו.
* באישור מלגה חלקית יוחזר החלק היחסי של התשלום.
*במקרה של אי אישור הבקשה –נתקשר ונודיע להורים ונפעל לפי בקשתם .במקרה של החלטת ההורה על הפסקת
הלימודים כתוצאה מאי אישור המלגה ,כל הסכום יוחזר.

הפסקת לימודים
הודעה על הפסקת לימודים בפרויקט יש להגיש בכתב בלבד בציון הפרטים הבאים :שם פרטי ,שם המשפחה ומספר ת.ז
של התלמיד .
ולשלוח למייל. savitalg@gmail.com :

הסעות
יש להירשם להסעות בטופס ההרשמה ולציין נקודת הריכוז מדרום או צפון
ההסעות לטכניון יצאו מנקודות ריכוז בלבד לתלמידים מהדרום מרכזית חוף הכרמל .לתלמידים מהצפון מרכזית המפרץ.
לא יהיו הסעות למעבדות או למועדי ב.

נוכחות
הגעת התלמידים לפרויקט ,באחריות ההורים והתלמידים בלבד.

היחס לתלמידים הלומדים בפרויקט ,היא כאל סטודנטים לכל דבר ועניין.

קורסים
* בתחילת שנת הלימודים התלמידים מקבלים קוד אישי לכניסת למערכת.
* סמסטר א :יסודות הכימיה
סמסטר ב :אורגנית ,מעבדה ביסודות הכימיה (לא בימי שישי ,באחד מימי השבוע)
מעבדות תאריכי המעבדות ימסרו בשלב מאוחר יותר -לתשומת לבכם נוכחות במעבדות  -חובה.

ציונים
*קיימים  2מועדים לבחינות סיום הסמסטר .המועדים נקבעים ע"י המרצים בקורס.
הציון הקובע לתלמידי הפרויקט הוא הגבוה מביניהם.
*חובה על התלמיד להזמין גיליון ציונים ולבדוק שכל הציונים נקלטו במערכת.
את גיליון הציונים מזמינים בטלפון. 04-8293738 :

השלמות לימודים
תלמיד אשר יכשל בקורס יוכל להשלים בשנה הבאה תמורת תשלום שכ"ל בלבד.

המשך לימודים לשנים ב ו-ג
* שנה ב תפתח אך ורק בהרשמתם של לפחות  10תלמידים בכל סמסטר.
* שנה ג ההרשמה תתבצע ביחידת נוער שוחר מדע .הקורסים לפי בחירת התלמיד הלימודים במסגרת הלימודים
הרגילים בטכניון עם כלל הסטודנטים.
___________________________________________________________________________

אישור
אני מאשר שקראתי והבנתי את הפרוטוקול ,אני מסכים לכל תנאים הנ"ל של הפרויקט

פרטי התלמיד:
שם__________________:ת.ז_________________:בית ספר:

__

אימייל תלמיד(לכתוב בכתב ברור)___________________________________:
חתימת ההורים :
שם__________________:ת.ז __________________:חתימה_______:

____

כתובת מגורים________________________________________________:
טל'/נייד____________________________________________________:
שימוש בהסעות:
ברצוני להשתמש בהסעות :כן  /לא (מחק את המיותר)
מנקודת האיסוף תחנת רכבת:חוף הכרמל/מרכזית לב המפרץ (מחק את המיותר).

טופס בקשת הרשמה למועמד חדש
 .1פרטים אישיים
שם משפחה_____________ :
שם פרטי____________ :
מס' ת.ז____________________ .
תאריך לידה_____________ :
שם האב _____________ :שם האם___________________ :
כתובת______________________________________________:מיקוד________
טלפון בבית_____________________ :

טלפון נייד__________________:

מייל(בכתב ברור)________________________________________:
תלמיד כתה______:
שם המנהל____________________________:
שם בית הספר____________________________ :
כתובת בית הספר__________________________ :
טלפון בית ספר________________________:
את הטופס יש להעביר לידי:
ד"ר אביטל להב מנהלת פרויקטים לנוער,
טלפון04-8293738 :
savitalg@gmail.com Email
כתובת :הפקולטה לכימיה קרית הטכניון חיפה 32000
הערות:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

העתק לתלמיד
פרוטוקול הרשמה לפרויקט "ארכימדס"
התחלת לימודים (מפגשים בימי שישי) :אוקטובר 2018
הרשמה לחודש ניסיון

מותנה בתשלום בדמי הרשמה בסך  ₪ 100במזומן שלא יוחזרו
שכר לימוד
תשלומים:
התשלום שכר לימוד הינו בסך  5,000ש"ח לתלמיד ,לשנת הלימודים:
בתשלומים של  4שיקים אותם יש לרשום לפקודת ":הטכניון מכון טכנולוגי לישראל בלבד"
לפי הפרוט הר"מ:
 4שיקים בסך  1250₪בלבד כ"א זמן פרעון15.5.2019 , 15.3.2019 ,15.1.2019 ,30.11.2018:
את השיקים צריך להביא למפגש הראשון בתום חודש הניסיון.
ולרשום את השיקים לפקודת ":הטכניון מכון טכנולוגי לישראל בלבד"
יש לציין על גבי השיק :שם התלמיד ,שם משפחה ,ת.ז התלמיד.

החזר כספי  -בהודעה בכתב בלבד
הזכאות להחזר לסטודנט חדש סמסטר ראשון:
 .4התשלומים יבוצעו רק לאחר חודש ניסיון (חינם)
 .5אין אופציה להחזר כספים לאחר מועד זה.
 .6לאחר  ,1.11החזר 0%
הזכאות להחזר לסטודנט ותיק
 .4הודעה בכתב עד יום לפני תחילת הסמסטר החזר  100%מהתשלום
 .5עד  30יום מתחילת הסמסטר יחויב ב 10%-משכר הלימוד של הסמסטר
 .6לאחר  30יום ,החזר 0%

מלגות
בקשה למלגה מנומקת ניתן להגיש בצרוף  3 :תלושי שכר אחרונים ,אישורים רפואיים ,והצ'קים לתשלום שכ"ל.
*באישור המלגה ,הצ'קים יוחזרו.
* באישור מלגה חלקית יוחזר החלק היחסי של התשלום.
*במקרה של אי אישור הבקשה –נתקשר ונודיע להורים ונפעל לפי בקשתם .במקרה של החלטת ההורה על הפסקת
הלימודים כתוצאה מאי אישור המלגה ,כל הסכום יוחזר.

הפסקת לימודים
הודעה על הפסקת לימודים בפרויקט יש להגיש בכתב בלבד בציון הפרטים הבאים :שם פרטי ,שם המשפחה ומספר ת.ז
של התלמיד .
ולשלוח למייל. savitalg@gmail.com :

הסעות
יש להירשם להסעות בטופס ההרשמה ולציין נקודת הריכוז מדרום או צפון
ההסעות לטכניון יצאו מנקודות ריכוז בלבד לתלמידים מהדרום מרכזית חוף הכרמל .לתלמידים מהצפון מרכזית המפרץ.
לא יהיו הסעות למעבדות או למועדי ב.

נוכחות
הגעת התלמידים לפרויקט ,באחריות ההורים והתלמידים בלבד.

היחס לתלמידים הלומדים בפרויקט ,היא כאל סטודנטים לכל דבר ועניין.

קורסים
* בתחילת שנת הלימודים התלמידים מקבלים קוד אישי לכניסת למערכת.
* סמסטר א :יסודות הכימיה
סמסטר ב :אורגנית ,מעבדה ביסודות הכימיה (לא בימי שישי ,באחד מימי השבוע)
מעבדות תאריכי המעבדות ימסרו בשלב מאוחר יותר -לתשומת לבכם נוכחות במעבדות  -חובה.

ציונים
*קיימים  2מועדים לבחינות סיום הסמסטר .המועדים נקבעים ע"י המרצים בקורס.
הציון הקובע לתלמידי הפרויקט הוא הגבוה מביניהם.
*חובה על התלמיד להזמין גיליון ציונים ולבדוק שכל הציונים נקלטו במערכת.
את גיליון הציונים מזמינים בטלפון. 04-8293738 :

השלמות לימודים
תלמיד אשר יכשל בקורס יוכל להשלים בשנה הבאה תמורת תשלום שכ"ל בלבד.

המשך לימודים לשנים ב ו-ג
* שנה ב תפתח אך ורק בהרשמתם של לפחות  10תלמידים בכל סמסטר.
* שנה ג ההרשמה תתבצע ביחידת נוער שוחר מדע .הקורסים לפי בחירת התלמיד הלימודים במסגרת הלימודים
הרגילים בטכניון עם כלל הסטודנטים.
_______

