
 קורסי קיץ
 

 :קורסי הקיץ מיועדים לתלמידים ממשיכים בלבד, ותלמידים אשר חוזרים על קורס
 

 . 795, 722,793, 729 717,716מיועד לתלמידי החוגים  -חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (מורחב)  •
 .794, 793, 792, 791, 722, 718, 716, 715, 712, 710מיועד לתלמידי החוגים  -עקרונות הכימיה  •
 , 794, 793, 792, 791, 722, 718, 716, 715, 712, 710מיועד לתלמידי החוגים  –כימיה אורגנית א'  •

795 
 .794, 792, 791, 718, 715 712,710מיועד לתלמידי החוגים  -א' חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  •
 794,  792, 791, 718, 715, 710 מיועד לתלמידי החוגים -ב' דיפרנציאלי ואינטגרלי ון חשב •

 
 

 שכר הלימוד
 ש"ח 1,990      שעות) 98( - מורחב חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' - 65020
 ש"ח 1,990                    שעות) 98( -עקרונות הכימיה  - 65022
 חש" 1,370                               שעות) 42( - כימיה אורגנית א'  - 65026
 ש''ח 1,370                  )שעות 42( -א'חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  - 65024
 ש''ח 1,370                            שעות) 42ב' ( חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - 65025

 
 אם נרשמת לקורס אחד או יותר).ש"ח (פעם אחת,  70יש להוסיף דמי הרשמה בסך 

 
 אופן התשלום

 עם ההרשמה יהיה עליך לשלם את מלוא הסכום:
 כרטיס אשראי (תשלומים נושאי ריבית) המחאת מזומן / /במזומן התשלום יתבצע 

 
 דמי הרשמה יש להוסיף לתשלום הראשון.  -ש"ח  70

 
 ביטול הרשמה

לאחר תאריך זה לא יוחזר . 9.07.20171יאוחר מהתאריך : לא lkerenoha@savion.huji.ac.i -ל מיילב/יתקבל בכתב בלבד
 דמי ההרשמה לא יוחזרו  בכל מקרה של ביטול, אלא אם הקורס לא יפתח מסיבה התלויה באוניברסיטה. שכר הלימוד.

 
פתיחת קורס, או -נרשמים. במקרה של אימינימלי של הקורסים מתקיימים בקבוצות. פתיחת כל קבוצה מותנית במספר  הערה:

 חוסר מקום, יוחזרו לך דמי ההרשמה והמקדמה.
 

 קורסי קיץ וקורסי הכנה -  http://hutz.agri.huji.ac.ilהערה: אפשר להוריד את המידע גם מאתר האינטרנט: 
 עם אמצעי תשלום. kerenoha@savion.huji.ac.il-או באמצעות המייל ל  9470171-08ולשלוח בדואר או לפקס' 

 
 
על פי החלטת רשויות האוניברסיטה, כל הקורסים הנלמדים בקיץ מדווחים לשנת הלימודים שמתחילה בסתיו  :לתשומת לבך

 העוקב. בהתאם לכך, הציון/ים שמתקבל/ים משפיע/ים על הממוצע של השנה העוקבת לקורס הקיץ.
חלים על קורסי הקיץ, כולל הנוהל שמתיר לחזור על קורס פעם אחת בלבד ולכל המאוחר בשנה כל נהלי הוראה ולימודים 

 העוקבת לשנה בה נלמד בפעם הראשונה (כולל קורס קיץ שבסוף השנה העוקבת).
 

 ר.קורס קיץ שנלמד שלא על פי הנחיות אלה יישאר מחוץ לתואר של התלמיד והציון שיתקבל לא ישפיע על הציון הממוצע לתוא
 

 במקרה של אי ודאות, תלמיד מוזמן לפנות למזכירות הוראה לברר את זכותו או לוועדת הוראה בבקשה חריגה.
 
 

  

http://hutz.agri.huji.ac.il/


 
 תאריכים ושעות הקורסים

 
 
 

למעט המפגש האחרון אשר יתקיים בין השעות:  13:30-08:30יתקיים בתאריכים המפורטים בין השעות  :' (מורחב)חדו"א א
 אין לימודים –* ט' באב   .08:30-12:30

 

 'א 'ה 'ג 'א ה' 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה ג' יום

 8.8   6.8 4.8 1.8 30.7 תאריך
 ט' 
 באב

* 
13.8 15.8 18.8 20.8 22.8 25.8 

        5.9 3.9 1.9 29.8 27.8 תאריך

 25.09.2019 –מועד ב'     12.09.2019 -מועד א'  בחינה:
 

, למעט המפגש האחרון אשר יתקיים בין השעות: 13:30-08:30יתקיים בתאריכים המפורטים בין השעות  עקרונות הכימיה:
 אין לימודים –* ט' באב  .08:30-12:30

 

 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א יום

 8.8 6.8   4.8 1.8 30.7 28.7 תאריך
ט' 
 באב

* 
13.8 15.8 18.8 20.8 22.8 

       5.9 3.9 1.9 29.8 27.8 25.8 תאריך

 04.10.2019 –מועד ב'   15.09.2019 -מועד א' בחינה: 
 

8:30-. המפגש האחרון יתקיים בין השעות 45:18:30:1בין השעות  יתקיים בתאריכים המפורטים מטה *כימיה אורגנית א':
13:00 

 

 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א 'ה 'ג 'א יום

 ט' באב 8.8 6.8   4.8 1.8 30.7 28.7 תאריך
* 13.8 15.8 18.8 20.8 

  17.09.2018 –מועד ב'   04.09.2018 –מועד א' בחינה: 
 

 אין לימודים –** עיד אל אדחא . 45:10-08:30יתקיים בתאריכים המפורטים בין השעות  :א' חדו"א
 

 ו' ד' ב ו' ד' ב' ו' ד' ב' ו' ד' ב' יום

 23.8 21.8 19.8 16.8 14.8 ** 9.8 7.8 5.8 2.8 31.7 29.7 תאריך

          30.8 28.8 26.8 תאריך

  23.09.2019 –מועד ב'   8.09.2019 –מועד א' בחינה: 
 

 . שימו לב:אין לימודים –. ** עיד אל אדחא 13:45-11:30: יתקיים בתאריכים המפורטים בין השעות חדו''א ב'
 .10:45-8:30הלימודים יעברו לשעות הבוקר  2.09מתאריך 

 

 'ד 'ב ו' ד' 'ב 'ו ד' 'ב 'ו ד' ב' 'ו יום

 4.9 2.9 30.8 28.8 26.8 23.8 21.8 19.8 16.8 14.8 ** 9.8 תאריך

          11.9 9.9 6.9 תאריך

  6.10.2019–מועד ב'  18.09.2019 –מועד א' בחינה: 
 
 

 המדור שומר לעצמו את הזכות לשנות את מערכת השעות ללא הודעה מוקדמת.



 
 
 

 טופס הרשמה
 

 לכבוד
 המדור ללימודי חוץ

 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
 7610001רחובות  12ת"ד 

 
 

 את הקורס המבוקש): X -הנני מעוניין/ת להירשם לקורס/ים בסמסטר קיץ (סמן ב 
 
 חדו''א ב' [ ]א'    [ ] חדו"א   [ ] כימיה אורגנית א'     [ ] עקרונות הכימיה   מורחב  [ ] חדו"א א'  

 
 שם משפחה ____________________ שם פרטי ________________  מין ז / נ    תאריך לידה ___________

 מס' ת"ז ___________________  כתובת  ____________________________________  מיקוד ___________

 ______  טל' סלולרי _______________טל' בבית ____________  טל' בעבודה _____________  פקס'_______

 כתובת מייל ________________________________________
 

 אהיה סטודנט/ית שנה א' / ב' / ג' / תואר שני / אחר ________בחוג_____________ תש''פבשנת הלימודים 
 

 המחאת מזומן: ______________________________________________________________________
 

 _________________________  מס' תשלומים____כרטיס אשראי ___________  בתוקף עד ______  מספרו 
 

 *תשלומים בכרטיס אשראי נושאי ריבית.
 

הריני מתחייב/ת לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור קורס/י סמסטר הקיץ אליהם נרשמתי. ידוע לי שניתן לבטל  התחייבות:
שכר הלימוד לא יוחזר לי . 9.07.20171עד לתאריך  :kerenoha@savion.huji.ac.il -במייל ל/בכתב בלבד ההרשמה

 התשלום יוחזר לי רק במקרה שהקורס לא יפתח או שלא יוותר עבורי מקום. לאחר התאריך הנ"ל.
 

 למקבלים השתתפות במימון הקורס, נא לצרף התחייבות חתומה ע"י המוסד/הגורם המממן.
 

.  0176100רחובות   12ע"ש רוברט ה. סמית, ת"ד  : המדור ללימודי חוץ, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבההכתובת לפניות
 . kerenoha@savion.huji.ac.ilאו לכתובת המייל   08-9470171, פקס' 08-9489285טלפונים 

 
 
על פי החלטת רשויות האוניברסיטה, כל הקורסים הנלמדים בקיץ מדווחים לשנת הלימודים שמתחילה בסתיו : לתשומת לבך

 הציון/ים שמתקבל/ים משפיע/ים על הממוצע של השנה העוקבת לקורס הקיץ.העוקב. בהתאם לכך, 
כל נהלי הוראה ולימודים חלים על קורסי הקיץ, כולל הנוהל שמתיר לחזור על קורס פעם אחת בלבד ולכל המאוחר בשנה 

 העוקבת לשנה בה נלמד בפעם הראשונה (כולל קורס קיץ שבסוף השנה העוקבת).
 

 על פי הנחיות אלה יישאר מחוץ לתואר של התלמיד והציון שיתקבל לא ישפיע על הציון הממוצע לתואר. קורס קיץ שנלמד שלא
 

 במקרה של אי ודאות, תלמיד מוזמן לפנות למזכירות הוראה לברר את זכותו או לוועדת הוראה בבקשה חריגה.
 
 
 
 
 
 

 חתימה _______________                     תאריך _______________
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