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קורסי הכנה לבחינות הבגרותהרשמה לתקנון 

  
 

 ביטול הרשמהושכר לימוד  תשלום נוהלי .1

  ח"ש____________ שכר הלימוד מסתכם בסך.  

  (מחק את המיותר)שכר הלימוד לא הוסדר  /שכר הלימוד הוסדר במלואו 

    ניתנו דמי רישום בסך ________ . 

 . ל עד סיומו של הקורס"אשר יגבו במידה ולא אסדיר שכ כפיקדון המחאה/ ניתנים בזאת פרטי אשראי   

 לפני פתיחתו להסדיר את התשלומים לקורס ת/אני מתחייב . 

  כל התשלומים א אסדיר אתמקרה שלב יאת לימודי להפסיקאנקורי רשאית. 

 ה בגין כי אנקורי תהיה רשאית להפקיד את סכום הפיקדון שמסרתי במעמד הרישום ולא תישלח לי הודע אני מסכים

 . ואיני רואה בכך תנאי מקפח חיוב זה

 של דמי ביטול ב אחויב –תחילת הקורס ימים לפני  10 ועד מרגע ההרשמה ים/לקורס במקרה שאבטל את הרשמתי

.  ₪ 2500קורסים התשלום המרבי יהיה   5מעל . לכל קורס ₪ 500

 בדמי ביטול עד תחילת הקורס אחויב ו ימים טרם פתיחתו 10בתקופה שבין  ים/במקרה שאבטל את הרשמתי לקורס

 .משכר הלימוד המלא 25%של 

 בדמי ביטול של אחויב , הימים הראשונים מיום פתיחת הקורס 10ים במהלך /במקרה שאבטל את הרשמתי לקורס

 .משכר הלימוד המלא 50%

 החזר כספי לא אקבל – ים/הקורסתחילת  לאחרויותר מים י 10 םי/במקרה שאבטל את הרשמתי לקורס . 

  תשמש כאסמכתא להפסקת הלימודים הקמפוסבמזכירות  הודעה בכתברק קבלת. 

 

נוהלי דחיית לימודים  .2

 דחייה תאושר רק לאחר שהתלמיד .פתיחת הקורס פניימים ל  30עדים /ניתן לדחות את ההשתתפות בקורס 

. התשלומים לקורס לפני פתיחתוכל הסדיר את       

  הלימודים דחייתתשמש כאסמכתא ל וסהקמפבמזכירות  הודעה בכתברק קבלת. 

 ההשתתפות המקורימתאריך  חודשים קלנדריים 24 תקופה של עדלההשתתפות בקורס להקפיא את /ניתן לדחות .

 .(ל"להקפיא את ההשתתפות בקורס עד שנה מהשחרור מצה/תלמידים לפני גיוס יוכלו לדחות)

  ינתן החזר כספילא ילהשתתף בקורס וכן  לא ניתןלאחר פקיעת תוקף הדחייה. 

 

 ספרים ןרבויע .3

 במזכירות, ןרבועפרי הלימוד הנדרשים תמורת סאת  במקצועות מסוימיםל ישאהיכולים ל תלמידי אנקורי .

  עם קבלת הספריםמיידי  ואו באמצעות שיק שמועד פירעונ/ובמזומן  - ןרבויהעתשלום. 

  יוחזר בניכוי דמי השימוש  ןרבוהע .יום מסיום הלימודים כשהם במצב תקין 14עד החזרת הספרים תתבצע

 .מהתשלום עבור הספרים שהוחזרו 50%בגובה 

 במקצועות מסוימים ספרים וחוברות אינם כלולים בהסדר ההשאלה ולא ניתן להחזירם. 
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 תנאים הכרחיים חוזר קורס .4

   השתתפות בבחינה/  הציון בבחינההצגת אישור משרד החינוך על. 

  המורה י"הכנת שעורי הבית וכל המטלות אשר יוטלו על הכתה ע, מהשעורים 90%ם נוכחות במינימו.  

   מסיום הקורס הראשון עד שנתייםללימוד חוזר היא הזכאות .

  הזכאות הינה לקורס אחד בלבד והיא אישית ואינה ניתנת להעברה .

 חלק ממנואו  בעת ההרשמה לכל קורס חוזר ח"ש 500 בדמי הרשמה על סך התלמיד יחויב .

 

 

 של התלמיד ולאנקורי אין כל קשר  הבלעדיתההרשמה והתשלום לבחינות הבגרות הינה חובתו ואחריותו  .5

. הנוגע לעניין ההרשמה לבחינה     

 

 כללי .6

  יהיו התלמידים זכאים ללמוד בקורס מקביל בכל אחד , במידה ולא יפתח קורס. מותנית במספר הנרשמיםפתיחת הקורס

    מהקמפוסים 

 . של אנקורי            

 ימי   תגבורשעורי , במערכת המתפרסמת בעת הרישום יחולו שינויים לקראת בחינות הבגרות כתוצאה מימים מרוכזים

 .'וכומרתון 

 לרבות במקרה של , מוסכם כי סמכות השיפוט הייחודית באשר להסכם ההתקשרות בין הצדדים ולכל הנובע ממנו

. חיפה וירושלים בלבד, שבע-באר, אביב-בתי המשפט בתלתהא נתונה ל, מימוש שטרי חוב

 ת /ה פוטנציאלי אחר/או הנכנס לכיתה תופס מקום של תלמיד/ה הנרשם ו/ידוע לי כי תלמיד. 

  בחתימתי אני מסכים כי אנקורי שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטיי האישיים לשם הפצת הודעות שיווקיות

בהווה ובעתיד 

 

. מהווה מצידי אישור והתחייבות לנאמר בו, סמך זה לאחר שקראתיוחתימתי על מ     

 

___________________ : נייד' מס   _________________ז .ת     _____________________ה /שם התלמיד 

 

___    _______________: חתימה                                                         ________________: תאריך
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מידע לגבי הרשמה לבחינות הבגרות  

 

 

: נבחן אינטרנירישום 

( תיכון רגיל)ב בבית ספר אינטרני "תלמיד אשר סיים כיתה י

. מזכירות בית הספר בו סיימת את לימודיך עם גיליון ציונים אחרון שקיבלתב םלהירשעליך לגשת 

:  ע במועדים הבאיםיש לבצ ספרךבבית והתשלום את ההרשמה 

 

   :למועד הקיץהרשמה 

. בפברואר 25 -בחודשים ינואר פברואר ולא יאוחר מה

 

  :למועד החורףהרשמה 

. באוקטובר 25 – אוקטובר ולא יאוחר מהספטמבר בחודשים 

 

: נבחן אקסטרנירישום 

. ייפתח תיק נבחן אקסטרני בשלוחת משרד החינוך/ תלמיד שפתח 

. מועד הקרובהבגרות לרשם לבחינות יעליך לגשת למשרד החינוך על מנת לפתוח תיק נבחן ולה הרינו להודיעך בזאת כי

 

 03-6164022: 'טל. בני ברק 19בן גוריון ' רח: א והמרכז"שלוחת ת

 

 04-8645584 :'טל. חיפה, 9קומה , בנין מנהל ההנדסה, 3ביאליק ' רח: שלוחת חיפה והצפון

 

  02-6515913: 'טל. ירושלים, (גבעת שאול) 24כנפי נשרים ' רח: שלוחת ירושלים

 

 08-6283291 :'טל. באר שבע, 6בית נועם קומה , 21ר "שז' רח: שלוחת באר שבע והדרום

 

: ינות לנבחנים אקסטרנייםמועדי פתיחת התיק וההרשמה לבח

 

 : למועד הקיץ

  .במרץ 31 -בינואר ולא יאוחר מה 1 -מה

 

 : למועד חורף

. באוקטובר 31 -יאוחר מהבאוגוסט ולא  1 -מה

 

. רשם לא יכללו ברשימת הנבחנים ולא יורשו לגשת לבחינותיהמאחרים לה

: על מנת לפתוח תיק במשרד החינוך יש להביא. רשם בתחילת מועד ההרשמה לבחינותימוטב לה

. דמי פתיחת תיק נבחן חיצוניו אישור ציונים אינטרני לגבי המקצועות בהם נבחנת בעבר, תעודת זהות

 

 
 
 


