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	חיפה – "בטופס הרשמה תשפ
	

	   _______________________________________________________שם ושם משפחה 
 	

	 _____ ______________תאריך לידה         _____________________________.מס' ת.ז
 	

	____________מיקוד      ___________________________________________כתובת 
 	

		____________________________נייד    ________________________________ טל 
 	

  ________________________________________________________________וא"לד
		מסירת פרטי דוא"ל מהווה הסכמה לקבל חומר עדכני ופרסומי מכון אבשלום                         

	
		 לרשום אותי לקורס/ים: נא
	

	הנחת  
		הסתדרות

		הנחת זוג 	תשלומים 	שכ"ל 	שם הקורס
	

	
5% 

	
10%	

		
		תשלומים	4

  
1,995 ₪ 

    )בית יד לבנים( -קוקטייל ארץ ישראלי   •
													שישי -שלישי, סיורים  –לימודים    

 
     )אך לא פחות ממחיר הקרן( 2021בתשלומים צמודי מדד, החל מחודש אוקטובר    בתשלום אחד           

                        	
		מספר התשלומים לפי תנאי התשלום המפורטים למעלה 

	
	
	________ )ספרות באמריקן בחזית 4 –ספרות בגב הכרטיס  CVV )3 ______  בתוקף עד         

שם בעל הכרטיס: ________________    מספר זהות  של בעל הכרטיס ________________      
		מס' ________ משוך על בנק ___________ ע"ס __________ לתאריך  ________  בהמחאה
		שכר הלימוד ומספר התשלומים  בכל קורס הוא בהתאם למפורט לעיל. .1 :הערות

	 .רישום סכום לתשלום בטופס זה אינו  מחייב את המכון, הזכאי לגבות את הסכום המתאים כפי שפורסם               
	 הנחות.. אין כפל 2 

		 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- הצהרות    
	הריני להצהיר, כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בפעילות מכון אבשלום, כולל    .1

	כי ההשתתפות בפעילות המכון הינה על אחריותי סיורים  וטיולים הדורשים מאמץ גופני. הריני מצהיר           

	הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול השתתפות בלימודים אשר מצ"ב והריני מסכים לו.  .2

	ועל בסיס מקום פנוי. שעות 48סיורים בשנה בהודעה מוקדמת של  2עד  –השלמת סיורים  .3

	הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור מראש.   .4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	
              מידנו לבטח עצמם בביטוח תאונות אישיות. לת* אנו ממליצים לכלל 

 

 

           _______________                                                                   ______________                                        

 חתימה                                                                                          תאריך                   

 		
 	

 

 

	
	

		 		 	
	

		
	

	 			  			  			  			 			  			  			  							  			  			  						  			  			  			
	



 		

	נספח לטופס הרשמה בחוגים לידיעת הארץ חיפה 

 
_____________________________________________________________	

 	

	נהלי המכון וביטול לימודים 

	נהלים במסלולי ההוראה  

הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס במידה ומספר הנרשמים אליו לא יאפשר את פתיחתו ,              •

	או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם. 

	ד.  יוכל להשלים סיור בשנה בה למ )שעות 48עד (: תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש השלמות סיורים •
 .המגמה א ניתנים להעברה אלא באישור רכזתניתן להשלים שני סיורים בשנה, לכל היותר. הסיורים אישיים ול 

ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד. אם הדבר מתאפשר, ניתן יהיה לצרף אורח לסיור, 
	על בסיס מקום פנוי, בתאום עם רכז המגמה. 

	ן הקבוצות הלומדות בנהריה ובחיפה, בתיאום עם החונכ/ת. השלמת סיורים תתאפשר בי •

 	

	נוהל ביטול לימודים ביוזמת התלמיד  

	לפני תחילת הלימודים 

	דמי ביטול.  ₪ 100אם בוטלה ההרשמה לפני תחילת הקורס, יוחזר שכר הלימוד למעט 

	

	לאחר תחילת הלימודים 

	 בכתב.תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך  •

	מודים לא יוחזר התשלום הראשון. ילמבטל בחודש הראשון לל •

	למבטל בחודש השני ללימודים לא יוחזרו שני תשלומים.  •

	על הפסקת לימודיו. בכתב  הפסקת התשלומים תיכנס לתוקף שבועיים לאחר הודעת התלמיד •

	למבטל יותר משני חודשים לאחר תחילת שנת הלימודים לא יוחזרו כספים ששולמו.  •

תלמיד שקיבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו, ישלם את התשלום המלא עבור לימודיו באופן יחסי עד הודעת  •

	הביטול. 

 	

 	
 	
 	
 	

  תודה על שיתוף הפעולה הנהלת המכון        
	

	

 	
  1-865-720-85מס 'עמותה רשומה  –מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה  –מכון אבשלום לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום 

ת"א ,  48303כתובת דואר: ת.ד .  440קריית  החינוך של ת"א חדר  15המשרדים ומקום הלימודים: קמפוס מכללת לוינסקי, רח' שושנה פרסיץ 
 www.avshalom-inst.co.il  7411389-03פקס:  6990735-03, מספר טלפון:6148201

 		
 	

		


