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 פרוטוקול הרשמה לפרויקט "ארכימדס"  
 

 .2020אוקטובר ב 16 - )מפגשים בימי שישי( בסמסטר א' תשפ"א לימודיםההתחלת 
 

 יום הגיוס.ב, ₪ במזומן שלא יוחזרו 100מותנה בתשלום בדמי הרשמה בסך  - הרשמה לחודש ניסיון
תלמיד שעבר את המבחן יידרש  .יקבע את המשך השתתפותם בתוכניתלאחר חודש התלמידים יעברו מבחן אשר 

 ן.כמפורט להל להעביר שכר לימוד לקראת המשך שנת הלימודים
 

 שכר לימוד

 הלימוד לא יעלה השנה.לאור משבר הקורונה שכר   
 לפי הפרוט הר"מ: ,שנת הלימודים תשפ"אש"ח לתלמיד, ל 5,000שלום שכר לימוד הינו בסך ת
 .15.5.2021,  15.3.2021,  15.1.2021,  30.11.2020זמן פרעון: .בלבד כ"א 1,250₪שיקים בסך  4

  הטכניון מכון ולרשום את השיקים לפקודת: " חודש הניסיון שלאחר למפגש הראשוןלהביא  ישאת השיקים  
 .כנולוגי לישראל בלבד"ט

 : שם התלמיד, שם משפחה, ת.ז התלמיד.השיק בגביש לציין   
 בהודעה בכתב בלבד - החזר כספי

 אי הפקדת\יוכל לבקש במייל את החזרת ,א'במהלך או בסיום סמסטר תלמיד אשר יבקש לעזוב את התוכנית 
 זכאי להחזר שכ"ל.יהיה סמסטר ב' לא . תלמיד שיעזוב את התוכנית לאחר התחלת בלבד עבור סמסטר ב'השיקים 

 
 מלגות

 בעת הצורך תלושי שכר אחרונים, אישורים רפואיים 3בצרוף  מנומק הכולל מכתב בקשה למלגהגיש ניתן לה
 לחה בלימודים.אקונומי והצ-יכללו מצב סוציוהשיקולים להענקת המלגה  והצ'קים לתשלום שכ"ל.

 אישור המלגה, הצ'קים יוחזרו.מקרה של *ב
 *באישור מלגה חלקית יוחזר החלק היחסי של התשלום.

 
 הפסקת לימודים

ן הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה ומספר בציו בכתב בלבד הודעה על הפסקת לימודים בפרויקט יש להגיש
 .של התלמיד ת.ז

 kaplans@ch.technion.ac.ilולשלוח למייל: 
 

 הסעות
הריכוז ההסעות לטכניון יצאו מנקודות . סמסטר א' יבוצע רישום להסעות לקראתבמעמד תשלום דמי ההרשמה 

 מרכזית המפרץ. -לתלמידים מהצפון ,מרכזית חוף הכרמל -לתלמידים מהדרום :הבאות
 לא יהיו הסעות למעבדות או למועדי ב.

 
 נוכחות

 .באחריות ההורים והתלמידים בלבדהינה הגעת התלמידים לפרויקט, 
 לכל דבר ועניין. ןבטכניו סטודנטיםהיחס לתלמידים הלומדים בפרויקט, היא כאל 

 
 קורסים

 טכניוניות( נ"ז 5) סמסטר א: יסודות הכימיה
 .(נ"ז טכניונית 1, מעבדה ביסודות הכימיה )נ"ז טכניוניות( 5א' ) אורגניתכימיה סמסטר ב: 

בכם ילתשומת ל .ימסרו בשלב מאוחר יותרמי השבוע ותאריכיהם מפגשי המעבדות יתקיימו באחד מי :מעבדות
 .חובה -נוכחות במעבדות ה

 נ"ז טכניוניות( 2.5) אורגנית-סמסטר ג: כימיה אי
 

 ציונים
 לבחינות סיום הסמסטר. המועדים נקבעים ע"י המרצים בקורס. מועדים 2קיימים 

 .הםימבנהציון הקובע לתלמידי הפרויקט הוא הגבוה 
 בתוכנית. 65 המוגדרר ציון עוביש לקבל לפחות , על מנת להמשיך בתוכנית לאחר כל סמסטר
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 השלמות לימודים
 .טכניוניבשנה הבאה תמורת תשלום שכ"ל  קורס זה תלמיד אשר יכשל בקורס יוכל להשלים

 
 

 שנים ב' וג'המשך לימודים ל
 תלמידים בכל סמסטר. 10לפחות בתנאי וירשמו תפתח  -' * שנה ב
נהלי תוכנית של מתוך הכוונה  ההרשמה תתבצע ביחידת נוער שוחר מדע. הקורסים לפי בחירת התלמיד -' * שנה ג

 עם כלל הסטודנטים. ,הלימודים במסגרת הלימודים הרגילים בטכניון ארכימדס.
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 אישור
 

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

 פרטי התלמיד:
 :                     __  בית ספר:_________________ת.ז:__________________שם

 
   ___________________________________(:בכתב ברוראימייל תלמיד)לכתוב 

                 
 ההורים :חתימת 

 :_______      ____חתימה:__________________ ת.ז:__________________שם 
 

 :________________________________________________כתובת מגורים
 

 :____________________________________________________טל'/נייד
 

 שימוש בהסעות:
 המיותר( ברצוני להשתמש בהסעות: כן / לא )מחק את

 מרכזית  לב המפרץ )מחק את המיותר(. / חוף הכרמל מנקודת האיסוף תחנת רכבת:
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