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 שאלון הרשמה 

 מכון אבשלום -טופס הרשמה לקורס מורי דרך 
 פרטים אישיים

 : ________________________ מספר ת"ז ___________________שם פרטי ושם משפחה

 _______________ כתובת: 
 רחוב

____ 
 מספר

___________________ 
 יישוב

______________ 
 מיקוד

 
מספר טלפון בית: 

___________ 

עבודה: 

___________ 

נייד: 

 ______________________ 

דואר אלקטרוני: 
______________________________ 

שנת לידה: 
_________________ 

 שכר לימודתשלום 

 תשלומים ללא ריבית.  12ניתן לשלם בעד . ₪ 21,500: ר הלימודשכ

 (דמי הטיפול והרישום אינם כלולים בשכר הלימוד).  ₪ 300דמי טיפול ורישום: 

 תשלום בכרטיס אשראי: ויזה / ישראכרט / אמריקן אקספרס/ אחר ____________ (הקף בעיגול)

 מספר כרטיס אשראי: 

                   

 

                 :CVVמספר 

 מועד החיוב בכרטיס האשראי (יום בחודש): _______ תוקף עד: ________________ב

 מספר תעודת זהות: _________________ שם בעל הכרטיס: ______________________

 מספר תשלומים (מספר התשלומים המבוקש: ________. 0תשלום אחד   0אפשרויות תשלום: 

 

 הצהרות:

בריאותי מאפשר לי השתתפות בכל פעולות קורס מורי הדרך כולל סיורים וטיולים  מצבהנני מצהיר כי ). 1

 הדורשים מאמץ גופני. הנני מצהיר כי ההשתתפות בפעילויות מכון אבשלום הינה על אחריותי בלבד.*

הקורס כז ).  הנני מתחייב לנהוג על פי נוהל הלימודים הקיים בקורס מורי הדרך של מכון אבשלום. ידוע לי כי ר2

אינו מקיים את דרישות ו/או הנהלת מכון אבשלום רשאים להפסיק את השתתפותו בקורס של תלמיד אשר 

 הקורס ו/או מתנהג בצורה אשר אינה תואמת את מסגרת הלימודים במכון אבשלום. 

 ). ידוע לי כי במידה ואחליט לבטל את לימודי בקורס לא אהיה זכאי לכל החזר כספי. 3

 לום ממליץ לכל תלמידיו לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות. * מכון אבש

 

_______________________ 

 תאריך

 ________________________ 

 חתימת התלמיד

 

 הדק

תמונת  

 פספורט
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