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טופס רישום לשנה"ל תשע"ט  2019/2018   

 08 - 9470171או בפקס:   מזון וסביבה חקלאות,להפקולטה  לכבוד:
 08 -9489285או בטלפון:  ע"ש רוברט ה. סמית

 12המדור ללימודי חוץ, ת"ד 
  76100רחובות 

 פרטי הנרשם:

 :מלאשם 

 ז / נ  /   /  תאריך לידה: ספרות 9 ת"ז:
 יום              חודש            שנה 

 :בבית כתובת

 דוא"ל בבית:

 השכלה:

 תיכונית:    ש"ל אקדמית:   מקום לימודים:

 אחר/נוסף:    מקום לימודים:

 לא           כן         ? ללימודי חוץ של הפקולטה האם היית/ה בעבר סטודנט במדור שנת לימודים:

 :הרישוםפרטי 

 סמסטר א':
 מספר הקורס שם הקורס אישור מרצה (במידת הצורך) אגש למבחן

 סמסטר ב':
 ורסמספר הק שם הקורס אישור מרצה (במידת הצורך) אגש למבחן

:sms         כן בית:טלפון ב נייד: לא 

 :מקום עבודה תפקיד:

 דוא"ל בעבודה:

 טלפון בעבודה: פקס:

 עדכנית. תמונה

סטודנט . לשם הכנת ת(
שתקנה זכות להשתמש 

וכניסה  ההספרייותי בשר
 ה)לחניון בפקולט
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 : הערות
בלבד. במידע הוא לשימוש פנימי  הצורך  ם.  על מנת שנוכל לטפל בבקשתך, נבקשך למלא את כל הפרטים במלוא

 מסר אלא ע"פ חוק לגופים המורשים.יהמידע לא י     נפרד מטופס ההרשמה.מהווים חלק בלתי  הרשומים מטההתנאים 

 התחייבות:

ידי -הנני מתחייב/ת בזה לשאת במלוא שכר הלימוד בגין לימודי במסגרת המדור ללימודי חוץ, כפי שיקבע על
 האוניברסיטה. 

 ידוע לי כי:
במלוא שכר הלימוד, גם אם לא אשתתף ו/או אפסיק את השתתפותי בקורס/ים (ניתן  לבטל  אחויב •

אחת).  ואז אחויב בעלות של שעת לימוד  ם לפני פתיחת שנת הלימודיםאת ההרשמה עד שבועיי
אוכל לקבל חזרה את שכר הלימוד רק במקרה שתשנה האוניברסיטה את מערכת השעות או 

 תבטל את הקורס אליו נרשמתי
מחיר  .₪ 428קודה נוספת כל נ ,₪ 856: נקודה ראשונה חע"תששנת הלימודים שכר הלימוד ל •

  זהה לזה של סמסטר א'.סמסטר ב' 
אם ארשם לאחר תקופת השינויים (לאחר תום השבוע השלישי שבכל סמסטר), אשלם גם קנס  •

 ש"ח. 100בסך 
סמך לימודים אלה ניתנים -הלימודים במדור ללימודי חוץ אינם לתואר, וזיכויים ופטורים על •

ידי -ות, או עלפי החלטה של ועדת ההוראה של הפקולטה לחקלא-בפקולטה לחקלאות רק על
 פקולטה אחרת.   

קורסים אלה מזכים בגמול השתלמות אך חלה עלי הבדיקה עם קרן הגמול, אליה אני משתייך/ת,  •
 אם יוכרו לי קורסים אלה ובאילו תנאים.

 :תשלום

 יתשלומים עוקבים ללא ריבית בהמחאות או בכרטיס 4עד עם ההרשמה יהיה עליך לשלם את מלוא הסכום 
 אשראי :

לסמסטר א' - לתאריכים: 14.1.2019 ,14.12.2018 ,14.11.2018 ,14.10.2018 
לסמסטר ב' - לתאריכים: 10.6.2019 ,10.5.2019 ,10.4.2019 ,10.3.2019 . 

 :תשלוםפרטי 

 תשלום באשראי:

מס' כרטיסי  - - -
 אשראי:

 תוקף:ב / מס' תשלומים:

 תשלום בהמחאות:

 בנק: מס' המחאות מצורפות:

(למקבלים השתתפות במימון הקורס/ים, יש לצרף התחייבות חתומה ע"י המוסד)    תשלום דרך חברה/ארגון:
      

  שם המוסד/ארגון:  מצורפת התחייבות חתומה 

ע ללימודים והלי המדור בכל הנוגנלי ידועים , שר כי קראתי את תנאי הרישום / התחייבות הנרשם המופיעה לעילאהריני מ :התחייבות הנרשם

 הפסקתם / החזרי שכ"ל ו/או דמי הרשמה. יולנוהל

_____________ ________________
 חתימה         תאריך       
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	:sms      ( כן  ( לא
	תפקיד:

