
 
 ףתש" – טופס הרשמה לשומע החופשי

 :פרטים אישיים

 ______________________        __________________        שם פרטי שם משפחה 

 ____________________               ________________________        תאריך לידה  ת"ז

 _________________________________________________  כתובת פרטית 

 דוא"ל   _____________________________________________________

 נייד _______________________      _______________________  טלפון

 _________________________________________     שם הקורס מהאתר בלבד:

 לסמן את האופציה המבוקשת:  יש

                                                             ללא חובת בחינה ו/או מטלות אקדמיות.  -  לימודים לצורך העשרה עצמית •

  הלימודים ותחומי הדעת נתונים לבחירה חופשית של הלומד.היקף 

                            – ש"ש בסה"כ במסלול התואר הראשון 14לימודים המקנים הכרה אקדמית, בהיקף של עד  •

להיבחן בסופו ולקבל גיליון ציונים  הלומד יירשם לקורס, ישלם שכ"ל, מחויב למלא את כל הדרישות להשלמתו,

  .ראשון יש להדגיש, שהלומד אינו נמנה עם תלמידי המכללה לתואר רשמי. 

          ש"ש בסה"כ במסלול התואר השני 5לימודים המקנים הכרה אקדמית, בהיקף של עד  •

להיבחן בסופו ולקבל גיליון ציונים  הלומד יירשם לקורס, ישלם שכ"ל, יהיה מחויב למלא את כל הדרישות להשלמתו,

 .להיות בעל תואר ראשון סגוריש להדגיש, שהלומד אינו נמנה עם תלמידי המכללה לתואר שני חובה רשמי. 
 

 שכר לימוד לקורסי אנגלית: •

 מחיר רמה

 ש"ח 2500 טרום בסיסי א'

 ש"ח 2000 טרום בסיסי ב'

 ש"ח 2000 בסיסי

 ש"ח 1500 מתקדמים א'

 ש"ח 1500 מתקדמים ב

 ____________________________        :יש לציין את הרמה באנגלית        

 

 

 :חובה מיתשלו



 
 דמי רישום  -₪  50

 תשלומים נלווים.   - ₪  230

   בתכנית מהתואר הראשון. שעות לימוד בסמסטר 30בהיקף כולל כ  קורס לקהל הרחב - ₪  726

  בתכנית מהתואר השני שעות לימוד בסמסטר  30בהיקף כולל כ קורס לקהל הרחב   - ₪ 726

 מהמחירים הנקובים לעיל 25%גמלאים יקבלו הנחה של 
 ). 65וגבר מעל גבר מעל גיל  60(כגמלאים ייחשבו: אישה מעל גיל 

 
 .ייגבה בהתאם בקורס הרלוונטי ' אשר וכו םיתכן תשלום נוסף עבור סיורים/חומרי למידה ייחודיי

 
 ₪  1000תשלומים מסכום של  8ניתן לחלק עד 

 

  ________מס' תשלומים ₪   _________       סה"כ לתשלום:
 
 

 נא למלא את פרטי כרטיס אשראי:
                
 

 תוקף כרטיס האשראי:
  
 

 . שכר הלימוד לא יוחזר במקרה של ביטול הרישום   * 

 חשוב לדעת!
 01.11.2019:  לתאריך ניתן להירשם עד 

 .על בסיס מקום פנוי בלבדהרישום יעשה 

 וחתום. במידה והקורס כולל סיורים, יש להציג אישור רפואי מלא
 

 ההתאמות, מלגות, ספריה וחניי
                                                            ללומדים במסלול הכרה אקדמית תינתנה התאמות בבחינות כנהוג במכללה.  .1

 .מסמכים רפואייםכנגד הצגת   ההתאמות מיועדות לבעלי לקויי למידה/הפרעת קשב/מגבלות רפואיות

 אינם זכאים למלגות.הלומדים  .2

 .₪ 100כניסות בעלות של  10או עשרה כרטיסי חניה ל ₪  150תו חנייה חופשי לשנה בעלות  :חנייה במכללה אפשרית .3

ולשלם בעבור ₪   500שומע חופשי זכאי להשתמש בשירותי הספרייה. יש להציג אישור לימודים, להפקיד המחאת פיקדון ע"ס  .4

 . המחאת הפיקדון תוחזר לאחר החזרת הספרים בסיום שנה"ל.ש"ח בגזברות 250מנוי שנתי בסך 

  08-6402888פקס מס' ל טופס זה ניתן להחזיר 

 einavb@Kaye.ac.il  או  nomi63@kaye.ac.ilלמייל  
 

 .תשלוםכולל פרטי ההשתתפות בקורס תאושר רק לאחר החזרת הטופס עם הפרטים המלאים 
  

 תאריך     ________________  חתימה ____________________                            
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