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 מתמטיקה לכלכלניםקורס 

החומר הנלמד בקורסי מתמטיקה לכלכלנים בשנה א' קורס ריענון במתמטיקה.  המחלקה לכלכלה ממליצה לסטודנטים ללמוד

 יח"ל במתמטיקה.  4-5-לימודים לללימודים, נשען רבות על חומר הלימוד שנלמד בתיכון במסגרת ה

 מנסיוננו, גם סטודנטים שסיימו בגרות במתמטיקה בציון טוב, זקוקים לרענון החומר לקראת תחילת לימודי התואר. 

 לאור זאת, אנחנו מזמינים אותך להירשם לקורס הרענון במתמטיקה, להלן פרטים:

 

 (שעות 52מתמטיקה לכלכלנים ) שם הקורס:

  תאריכי הקורס:

 2019 ספטמברב 1פתיחת הקורס 

 2019בספטמבר  26 סיום הקורס 

 ימי הלימוד: 

 , חמישיראשון, שלישי

 9:00-13:00בין השעות 

 

 

 לא מתקיימת בחינה בקורס. הענקת התעודה מותנית בנוכחות בקורס.

 שעות אקדמיות( 5) מהקורס 10%עדרויות לא יעלה על ימהקורס. סך הה 90%על התלמיד להיות נוכח במינימום 

 

 :קורסעלות ה

2198  ₪  

 

 ההרשמה:אופן 

 מצ"ב טופס הרשמה

 

 econ.secretary@biu.ac.il: ם נוספים נא לפנות למחלקה לכלכלהלפרטי

 

  אילן.-קורס מותנית במינימום משתתפים ובהחלטת אוניברסיטת ברהפתיחת 

 .הקורס אינו מקנה פטור אקדמי מקורסים במחלקה לכלכלה 

 

 

http://www.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en
mailto:econ.secretary@biu.ac.il
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  מתמטיקה לכלכלנים

 טופס הרשמה

 

 _____________________________ שם פרטי: _____________________________ שם משפחה:

 _____________________________ כתובת דוא"ל: _____________________________ ת.ז. 

 _____________________________ טלפון נוסף: _____________________________ סלולרי:

 _____________________________ מיקוד: _____________________________ כתובת:

 

 ( 66-010-40אני מבקש להירשם לקורס מתמטיקה לכלכלנים )

 

 (. 2019-2020התקבלתי ללימודי תואר ראשון במחלקה לכלכלה לשנה"ל תש"פ )

 

   .ידוע לי, כי הקורס אינו מקנה פטור אקדמי מקורסים במחלקה לכלכלה 

 

  .לאחר קבלת הטופס וחומרי ההרשמה, יישלח למועמד שובר תשלום בדואר 

  :לאחר תשלום השובר בבנק, נא לסרוק את שובר התשלום חתום, למחלקה לכלכלהecon.secretary@biu.ac.il 

 שהשלים את הליך ההרשמה והתשלום לקורס. סטודנט יחשב כנרשם לקורס רק לאחר 

  לדוא"ל: חייבת להתבצע בכתבכל פנייה למזכירות התכנית ,econ.secretary@biu.ac.il   

 סדרי רישום ולימודים.  ביטול הלימודים יעשה ע"פ תקנון 

  אילן.-מותנית במינימום משתתפים ובהחלטת אוניברסיטת ברהתכנית פתיחת 

 

 שם מלא: ______________     חתימה: ______________         תאריך: ______________      

 

 

 

 

 

http://www.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en
mailto:econ.secretary@biu.ac.il
mailto:econ.secretary@biu.ac.il
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 רישום ולימודים תקנון סדרי

 :הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את הנהלים הבאים

 פרטי הקורס .1

 כמו כן ידוע לתלמיד והוא מסכים כי האוניברסיטה ידוע לתלמיד כי פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי .
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לפתוח את הקורס אליו נרשם. במקרה כאמור, תחזיר האוניברסיטה לתלמיד 

 את כל התשלומים ששילם בגין הלימודים בקורס.
 וא מסכים כי ייתכנו שינויים במועד תחילת הקורס ובמועד סיומו, וכן ייתכנו במהלך הקורס שינויים ידוע לתלמיד וה

בתוכנית הלימודים, בזהות המרצים, בימי הלימוד ושעות הלימוד ובמיקום הפיזי של הלימודים על פי צרכי 
 האוניברסיטה.

 פקות אותו לכל דבר ועניין ולא תישמע מפיו כל התלמיד מצהיר כי בדק את תכנית הלימודים ואת התשתיות, כי הן מס
 טענה ודרישה בעניין זה.

 נוכחות בשיעורים .2

  חובההנוכחות בשיעורי הקורס הינה . 
 .היה ואם התלמיד נאלץ להעדר, על התלמיד להמציא אישור )מחלה, מילואים וכד'( כנגד השיעורים שהחסיר 

  מהקורס )גם  10%עדרויות לא יעלה על ימהקורס. סך הה 90%יחד עם האמור לעיל על התלמיד להיות נוכח במינימום
 המאושרות(.

 .במקרה של מחלוקת בין התלמיד ובין המערכת המנהלית על נושא הנוכחות, המערכת המנהלית היא הקובעת  

 הפסקת לימודים .3

  לידי המחלקה לכלכלה הודעה על הפסקת הקורס תתקבל אך ורק בכתבecon.secretary@biu.ac.il 

 

 ידי רשויות האוניברסיטה, יחויב בשכ"ל על פי הנהלים -תלמיד שהפסיק את לימודיו ביוזמתו או שלימודיו הופסקו על

  המקובלים )מצ"ב תקנון שכר לימוד(.

 

 טלות כיתהמ .4

 פי הנחיית המרצה. כל איחור יגרור עיכוב בקבלת התעודה/ציון.-יש להגיש בזמן על עבודות/תרגילים  

 

 פרסום הודעות שונות .5

  הודעות שוטפות מתפרסמות באתר האינטרנט של התוכנית או באמצעות המייל. כל תלמיד חייב לעקוב אחריהן ולנהוג
 על פיהן.

  תלמיד ותלמיד.אין מזכירות התוכנית אחראית להעביר הודעה אישית לכל 

 מסירת אינפורמציה אודות תלמידי התוכנית .6

 פי החוק "חוק הגנת הפרטיות" לא יימסר מידע בנוגע לפרטים אישיים, תוכנית לימודים וכו', לאף גורם, למעט -על           
 גורמים מוסמכים.           

http://www.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en
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 כללי .7

לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו(, אחראית כלפי האוניברסיטה לא תהיה, בשום דרך ואופן, במישרין ו/או בעקיפין ) .8
התלמיד לכל נזק ו/או חבות ו/או עלות ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו ו/או שעלולים להיגרם 

 לתלמיד בקשר ללימודים באוניברסיטה. סעיף זה כולל הגעה ללימודים וחזרה מהלימודים.
פי -פי תנאי כתב התחייבות זה או על-ה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה עלשום התנהגות מצד האוניברסיט .9

הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחיה, 
 השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות מראש ובכתב ע"י האוניברסיטה.

 , לא יקבלו כרטיס סטודנט."מתמטיקה לכלכלניםלימודי "סגרת תלמידים הלומדים במ .10
ידוע לי כי לאוניברסיטה תקנות, הוראות, סדרים, נהלים וכללים אחידים שנקבעים מעת לעת על ידי מוסדותיה, ובכלל  .11

זה תקנות שכר לימוד, פרטים אינפורמטיביים שונים, סדרי הרשמה, כללי שימוש במחשב, החלטות גורמים מוסמכים, 
 וראות משמעת, לוחות זמנים וכו'.דרישות, קריטריונים ותנאים אקדמיים, תקנונים אקדמיים ה

 התחייבות כספית –תקנון שכר לימוד 

  אני מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים , סדרי ההרשמה , הדרישות , תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים המידעיים

כל הכללים  לתלמידי התוכנית , כפי שפורסמו ע"י הנהלת התוכנית והאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ט. כמו כן ידועים לי

 והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.

  ידועים לי כל ההסדרים , הפרטים , התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי
כי החלטת  של הנהלת התוכנית והאוניברסיטה , ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה

הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו 
 גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין , כמו יתר ההחלטות האקדמיות.

  2019ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו צמודים למדד יולי. 
  והבקשה אושרה על ידי מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעה בכתב למזכירות התוכנית

 . אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת לימודים , תגרור המשך חיוב שכ"ל.המזכירות
  : ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך הקורס, יהיה כמפורט להלן 

 אין חיוב בשכר לימוד. –(  2019באוגוסט  1)עד לתאריך  תכניתיום לפני מועד פתיחת ה 30ל עד ביטו
   –( 2019באוגוסט  2)מהתאריך  תכניתיום ואילך לפני מועד פתיחת ה 29ביטול ההרשמה החל מ 

 התכנית.חיוב בתשלום שכר לימוד מלא של 
  מתמטיקה לכלכלנים לימודי ידוע לתלמיד שהנהלת האוניברסיטה תהיה רשאית למנוע ממנו להמשיך לימודיו במסגרת 

ו/או לגשת למבחנים מטעמה, אם לא יקיים התחייבויותיו בהתאם לכתב התחייבות זה ולתקנון המשמעת של 
  האוניברסיטה.

 טעמי נוחות בלבד.כל האמור לעיל מתייחס לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מ 

 אנחנו מאחלים לך לימודים פוריים ומוצלחים !
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 אוניברסיטת בר אילן
 הסטודנטיםמנהל 
שומעים חופשיים -מדור תל"מ

ניתן לצרף כקובץ לטופס פניה למדור תל"מ באתר האינטרנט

חתימת הנרשם     תאריך   

קיץ -בקשה לשמיעה חופשית לשנת הלימודים תשע"ט

מסלול:  66041- מתמטיקה לכלכלנים
 פרטים אישיים .א

חובה לצרף צילום של תעודת זהות/דרכון

 הזהות/דרכון מס' סוג תעודת  דרכון  ת.ז.        סמן סוג התעודה    

 __________________________________________ שם פרטי ______________________________ שם משפחה  נ    ז  מין   

____________________________________ שם פרטי בלועזית________________________   שם משפחה בלועזית 

ארץ לידה  תאריך עליה ארצה  תאריך לידה

 מען למכתבים / פרטי התקשרות .ב
___________________ מיקוד________________    עיר________   ת.ד.__________   מס'_______________________      כתובת: רח' 

_____________________________ דואר אלקטרוני:___________________     טלפון נייח:________________________     טלפון נייד: 

 לימודים קודמים באוניברסיטת בר אילן .ג
יימת לימודך לתואר ראשון/שני הנך נדרש לקבל את אישור מדור הסטטוס/ביה"ס ללימודים מתקדמים תואר שני. בעבר באוניברסיטת בר אילן ולא ס אם למדת

 במחשב. לא תקלטנית הלימודים ללא אישור הנ"ל, תכ
 נרשמים לקורסי תואר שני .ד

 ש"ש בלבד. 2-רשאים להרשם ל .1
 ביה"ס ללימודים מתקדמים. -רישום לקורסים של תואר שני מחייב אישור הוועדה לתואר שני .2

"שומע חופשי" נרשם לקורסים לפי בחירתו, באישור המחלקה המציעה את הקורס, לצורך השכלתו האישית, ולימודיו אינם בגדר מילוי דרישות  הערה:
 אקדמיות. 

בשום מקרה. שכ"ל עבור קיץ אינו מוחזרלידיעתך, 

חתימת הורה. חייב 18ובה לחתום את שמך בתחתית טופס ההרשמה, טופס ללא חתימה לא יטופל. קטין מתחת לגיל . ח1הערות:  
 בצירוף שובר התשלום לשם קליטתו במחשב. תל"מאת הטופס, לאחר אישורו ע"י יועצי המחלקות, יש למסור למדור  .2

לידיעתך: הרישום לקורסים ע"י המחלקה ו/או מנהל הסטודנטים אין בו משום אשור לקבלתך למחלקה ו/או לתואר.

קורסים במסגרת תואר ראשון 

אישור מחלקה מספר הקורס קבוצה קבוצה קבוצה 

שעות 
שבועיות 
בסמסטר

ב א

סה"כ שעות

שני / שלישיקורסים במסגרת תואר  

אישור מחלקה מספר הקורס קבוצה קבוצה קבוצה 

שעות 
שבועיות 
בסמסטר

ב א

סה"כ שעות

 6    6  0   1    0    4   0  


