
 

 

           
 שנת הלימודים תשע"טב  ה/שלמד ית/לסטודנט -הל קורס חוזר למסיימי מכינה  נו

 על הקורס בשנת הלימודים תש"פ ת/רוזוח
 

אוריינות /מתמטיקה/פיזיקה  מקצוע לימוד אחד בלבדניתן לחזור על במהלך שנת הלימודים תש"פ 
 עפ"י האפשרויות הבאות:אקדמית 

 
 (סמסטר ב'  /סמסטר א')  יאליר אחד בלבד, שיפור ציון סמסטרבסמסט חזרה על קורס .1

 

 חובת נוכחות קיימת כמקובל במסלולי המכינה •

  ניתן לגשת לשני מועדי בחינה, ציון אחרון קובע •

הגשת מטלות, בחנים ושקלול ציון הסמסטר ייעשה עפ"י הסילבוס של שנת הלימודים  •
  תש"פ

 י כללי שנתון תשע"טשקלול הציון הסופי של הקורס ייעשה עפ" •

תעודת המכינה של שנת תשע"ט תעודכן עפ"י הציונים שהושגו בקורס הנלמד בשנת  •
הסמסטרים בשנת הלימודים  2-)בעקבות חזרה על הקורס באחד מ הלימודים תש"פ

 תש"פ(

במידה ויתקבל ציון נמוך בסמסטר החוזר מזה שהיה לתלמיד לפני כן, הסמסטר  •
 האחרון הוא הקובע.

 
 (סמסטר ב' + סמסטר א' הסמסטרים , שפור ציון שנתי  ) 2-ל קורס בחזרה ע .2

 חובת נוכחות קיימת כמקובל במסלולי המכינה •

 ניתן לגשת לשני מועדי בחינה בכל סמסטר, ציון בחינה אחרון קובע •

הגשת מטלות, בחנים ושקלול ציון הסמסטר ייעשה עפ"י הסילבוס של שנת הלימודים  •
 תש"פ 

 של הקורס ייעשה עפ"י כללי שנתון תש"פ שקלול הציון הסופי •

בקורס שהושגו )בקורס החוזר(  תעודת המכינה של שנת תשע"ט תעודכן עפ"י הציונים  •
 בשנת הלימודים תש"פהנלמד 

במידה והציון הסופי בקורס החוזר יהיה נמוך מהציון המקורי שהתלמיד קיבל בשנת  •
 ט הציון הקובע הוא של הקורס החוזר.תשע"

 
 שת הבקשה:נוהל הג

 

 על התלמיד להעביר טופס בקשה במייל )מצ"ב הטופס( •

 
  תשלום עבור קורס חוזר:גובה 

 

     ₪ 3000 -  חזרה על קורס מתמטיקה סמסטר א'  •

   ₪ 3000  - חזרה על קורס מתמטיקה סמסטר ב'  •

 ₪ 2800      -  חזרה על קורס פיזיקה סמסטר א'  •

 ₪ 3200      -  חזרה על קורס פיזיקה סמסטר ב'  •

 ₪ 853      - חזרה על קורס אוריינות אקדמית   •

 ₪ 300 – ( סמסטר א'/ב יח"ל 4-)מקביל לבחינת אנגלית לתעודת המכינהחזרה על  •

בחינה זו ב' בלבד, סמסטר  – ליח" 5-בחינת אנגלית לתעודת המכינה )מקביל לחזרה על  •
 הבחינות. 2עבור  ₪ 500 –יח"ל(  4-מחייבת הבחנות גם באנגלית ברמה מקבילה ל

  

בור הקורס המבוקש יתבצע בפעימה אחת מראש בשובר לתשלום שישולם בבנק וללא עהתשלום 
 החזר כספי לפורשים.



 

 

 
 
 
 

 בשנת הלימודים תש"פ טופס בקשה לאישור קורס חוזר
 

 
 ________________ת.ז._ _______________שם הסטודנט/ית: 

 
 _____________________מייל :  ______________________נייד:

 
 

 סמסטר: __________ אבקש לאפשר לי למידה חוזרת במקצוע: _____________
 

 סיבת הבקשה:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
יוחזר הנני מתחייב לשלם את שכר הלימוד עבור הקורס במלואו וידוע לי כי גם אם אפרוש התשלום לא 

 בשום מקרה.
 

                                __________________     תאריך:   חתימה: 
 
 

 
 יתחוות דעת מקצוע

 
 ציוני הסטודנט בשנת הלימודים תשע"ט:

 ________________מתמטיקה סמסטר א' 
 ________________ מתמטיקה סמסטר ב'

 _____________ מתמטיקה סופי
 __________________ פיזיקה סמסטר א'
 __________________ פיזיקה סמסטר ב'

 ______________________פיזיקה סופי 
 _________________________  אוריינות

 ___________________________, רמה אנגלית הכנה לאקדמיה
 
 

 וועדה:החלטת ה
 

 אושר •

 לא אושר •
  

 __________________________________תאריך:  


