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 תקנון קורס 
 )נא לסמן(     

   2021  מרץל 28כיתת  □

 2021כיתת אוקטובר  □

 

 

 

 

  
 

 _______:  _____________________________  שם פרטי _________________________ :  שם משפחה 

Family Name:___________________________     First Name:_______________________________ 

קבהנכר        ז        מין:  ____________________ לידה: תאריך         ____________________ : דרכון מס' / זהות תעודת מס'

 _________________________________טרוני:אלק __________________________________ :טלפון נייד

 __עיר: _________________   מיקוד: ______________________________________________________ כתובת: 

   ___   ציון:  __:_מס' יח'  :כללית  אנגלית   רקע            אני תלמיד יב'  □    תעודת בגרות אני בעל   □

          ___   ציון:  __ :_מס' יח'  :בכימיה   ___   ציון:  __ :_מס' יח' ביולוגיה  ___  ציון:  __:_מס' יח'   :בכימיה        רקע במדעים: 

 

 : קורס רישות מקדימות להתחלת הד

 חתימת הנרשם על תקנון הקורס  .1

   130מעל  בחלק של האנגלית בלבד  או ציון פסיכומטרי )אונליין( מעבר מבחן אנגלית .2

  שבועות לפני פתיחת הקורס. 3ותשלום שכר הלימוד עד ₪  1000בסך  תשלום הרשמה .3

 תשלומים, מזומן או העברה בנקאית   3ניתן לשלם: באשראי עד  ₪  10,000 :פרונטלי שכר לימוד לקורס

 שם החשבון : שילוב לימודים בחו"ל      223892מס' חשבון:  772( סניף 12פרטי חשבון בנק: בנק פועלים )

 בגלל מס' המקומות המוגבל. שבועות לפני פתיחת הקורס 3ישולם שכר הלימוד *

 

 :אני מבקש לקבל הנחה )נא לסמן(

  צאות הפסיכומטרי(תו צילום  )יש לצרף  700 ₪ עבור מועמדים עם פסיכומטרי מעל 1000הנחה של   

 : על כל הסעיפים(   X)נא לסמן   תנאים כלליים

  ו/או תקנה  הוראות כל שיהיו מעת לעת וכן הנרשם מאשר כי חלים עליו כל תנאי תקנון הקורס המצורפים וכן כפי

 רלוונטיים אחרים. 

   חברת יוניברסיטי )"שילוב לימודים בחו"ל בע"מ( עושה כל שביכולתה להצלחת התלמיד בקורס הכנה לבחינות הכניסה

ד בבחינת הכניסה והנרשם מצהיר ומאשר, באופן בלתי חוזר, כי אין ולא איך אינה מתחייבת בשום אופן להצלחת התלמי

 הצלחתו בקורס. - תהיה לו כל טענה כלפי חברת יוניברסיטי ו/או מי מטעמה בגין הצלחתו ו/או אי

 ווטסאפ תאפליקציי   באמצעות דואר אלקטרוני, רלוונטי על הקורס הכנה מידע אני מסכים לקבלת ( ומסרוניםSMS  .)

 .  מטעמנו כל מידעבכל שלב, תוכל לבקש להפסיק  -לידיעתך 

   אני החתום מטה מאשר בזאת כי הפרטים המופיעים בטופס זה לעיל נכונים וכי קראתי, הבנתי ואני מסכים לכל האמור

 ובטופס רישום לרבות ההתחייבות לשכר הלימוד בקורס זה לעיל. בתקנון הקורס 

        
 ________________________: תאריך                     :______________________חתימת הנרשם
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 כללי:
קורס הכנה למבחני הכניסה של יוניברסיטי לימודים בחו"ל מיועד •

להכנה למבחני הכניסה של האונ' ההונגריות ואונ' נוספות 
 ם שלבאירופה שלהם דרישות קבלה ונושאי בחינה זהים למבחני

האונ' ההונגריות. תכני הקורס מותאמים ומקיפים את נושאי: 
כפי שמופיע  ואנגלית כללית הביולוגיה, כימיה, אנגלית רפואית

 בסילבוס ודרישות הקבלה של האונ' ההונגריות.

 כלוליש www.uis.moodle.school כל תלמיד יקבל גישה לאתר:•
הנושאים בנק שאלות לתרגול מבחנים ו, הרצאות מצולמות, מצגות

 הנלמדים בקורס.

הרשמה למבחני הכניסה ולא מחייב  מהווהאינו הרשמה לקורס •
למבחני הכניסה או לבצעם. הליך הרשמה  םאת התלמיד להירש

לאונ' ההונגריות ולמבחני הכניסה יבצעו דרך משרדי יוניברסיטי 
 לימודים בחו"ל בהליך הרשמה נפרד.  

פתיחת הקורס או לבטל קורס הנהלת הקורס רשאית לדחות את •
תלמידים רשומים לקורס. במקרה של  10במידה ואין מינימום של 

 ביטול יוחזרו כל התשלומים שבוצעו לרבות דמי הרשמה לתלמיד.

ידוע לתלמיד כי הקורס יועבר בכיתות המושכרות ע"י יוניברסיטי •
ר"ג  5לימודים בחו"ל במרכז הדרכה "ידע פלוס" ברח' ז'בוטינסקי 

 כל מקום אחר הראוי להפעלת כיתה והדרכה.  או

שלושה שבועות לפני שכר הלימוד לקורס במלוא יוסדר וישולם •
 לפני יום הלימודים הראשון בקורס.פתיחת הקורס 

 ביטול והחזרים:
ביטול השתתפות והרשמה לקורס יש לשלוח למזכירות הקורס •

: במייל המסביר ומנמק את הסיבות לביטול הרשמה או השתתפות
info@uis.co.il  ביטול הרשמה תיכנס לתוקף לאחר אישור חוזר

 במייל ממזכירות הקורס.

 לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או הודעות סמס או בע"פ.•

₪  לא יושבו בכל מקרה וסיבות לביטול  1000דמי הרישום בסך •
 השתתפות בקורס.

ס עד פתיחת הקורתשלום שכר הלימוד ולאחר במקרה של ביטול •
לאור מספר מקומות מוגבל  ₪ 2000יחויב התלמיד בעלות של 

 בקורס.

לאחר פתיחת הקורס לא יבצעו כל החזרים כספיים בגין שכר •
 הלימוד ששולם.

 אופן הלימודים:
 אנגלית בלבד. שפה הלימודים מתקיימים ב•

 20 -בכיתה המותאמת להלימודים יתקיימו באופן פרונטלי •
 תלמידים.

מטעם הממשלה ומשרד  ללמידה בכיתה הגבלות יוטלובמידה ו•
 להדרכה אונליין דרך זום.הבריאות הלמידה תעבור 

בקורס יועברו בזום בכל מקרה כך שתלמידים יוכלו השיעורים •
 .גיע להדרכה פרונטליותהשתתף אונליין או להל

 :₪  1500על סך  בקורס לגת הצטיינותמתנאים לקבלת 

סמלוויס, סגד,  הבאות: נרשם והתקבל לאחת מהאונ'תלמיד/ה ה•

 פייץ או וטרינריה 

מעל עם ציון ממוצע את כל הבחנים השבועיים התלמיד/ה ביצע •

90% 

במלואם וקיבל ביצע את מבחן האמצע ומבחן מסכם התלמיד/ה •

 .90%ציון ממוצע מעל 

 עד חודש מסיום הקורס לחשבון הבנק של התלמיד.הזיכוי יבוצע •

 

 
 
 
 

   

 :ימי לימוד
 18שעות אקדמיות( ועוד  96 -מפגשי ביולוגיה )כ 24קורס הכנה כולל •

 שעות אקדמיות( 72 -מפגשי כימיה )כ

במסגרת הקורס יתקיימו שעות לימוד באנגלית דקדוקית ואנגלית •
 מדוברת.  

שבועות מיועדים  14שבועות מתוכם  16נמשך  וינואראוקטובר  קורס•
 .להרצאות ועוד שבועיים מיועדים למבחני אמצע ומבחנים מסכמים

, בימים  20:30 - 16:30ימי לימוד בשעות  3בשבוע הדרכה מתקיימים 
 . 15:00בשעה השיעור יתחיל גלית שיעורי אנבהם מתקיים 

 5או  4וכולל  שבועות 10קורס אינטנסיבי ונמשך הינו  אפרילרץ/מורס ק•
שיעורי בימים בהם מתקיים ,  20:30 - 16:30בשעות  ימי לימוד בשבוע

 . 15:00בשעה השיעור יתחיל גלית אנ

בטווח  15:30עד  12:00החל משעה יום א' ב נפתחשבועי  חןוב•
 דקות. 45הזמנים האלו הסטודנט ראשי להתחיל את הבוחן שנמשך 

הנהלת הקורס תבצע התאמות ושינויים במפגשים וסדר הרצאות לפי •
 קצב הלמידה של הכיתה, בתקופת מבחנים.

 :תרגול בע"פ
 על הנושאים שנלמדו. לבצע פרזנטציה שבועית מול הכיתה תבקשכל סטודנט י•

דרך הזום,  1/1דק' שיחה אישית  20 בע"פ שלתרגול  כל תלמיד יבצע•
 חופפות את שעת הדרכה.השתבצות בשעות שאינם 

 :מבחנים
 .12:00-15:30אונליין בין השעות  שבועים בוחן מדי יום א' יתקיי•

יתקיים מבחן אמצע הכולל מבחן כתוב + מבחן בע"פ  המכינהמהלך אמצע ב•
 חובה. השתתפות

השתתפות הכולל מבחן כתוב ומבחן בע"פ תקיים מבחן מסכם הקורס יבסיום •

  . חובה

 כללי התנהגות במבחנים:
 או כל חומר עזר אחר. אין להשתמש במחברות ובספרים•

 מכשירים אלקטרונים, טלפונים, מילונים וכיוצ"ב.אין להשתמש ב•

 אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.•

הבחנים והמבחנים יחזיר התלמיד את המבחן וכל דפי המבחן בסיום •
 למשגיח.

 דפים ממחברת הבחינהין לתלוש א•

 :בקורס התנהגותכללי משמעת ו
 יש להגיע בזמן לשיעור, תלמידים שיאחרו לא יורשו להיכנס.•

 אין להשתמש במכשיר הטלפון הנייד במהלך השיעור.•

 במרחב הכיתות.יש לשמור על שקט •

להימנע מהתנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או יש •
 ברכושם של הזולת.

/ מחשבים / ציוד  יש להימנע מפגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש•
 .של תלמידים אחריםבכיתה או 

 תחמורות ופליליו הן עבירות  ,על רקע מיניהטרדה מינית והתנכלות •
 ויטופלו בהתאם.

 חינות, בלבוש הולם.יש להגיע ללימודים, לרבות לב•

 אין לאכול במהלך ההרצאות והבחינות.•

 בזמן נגיף הקורונה: כללי התנהגות
 יש למלא הצהרת בריאות לקראת כל שיעור •

 פנים להגיע עם כיסוי יש לבדוק •

 יש למדוד חום לפני כל הגעה לשיעור •

 והתלמיד/ה היו בקרבת חולה מאומת.אין להגיע לכיתה במידה •

 
 : ______________________  תאריך:_______________   חתימה:_________________תלמיד/השם ה

 הכנה קורסתקנון 
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