
              

 58-027-569-1עמותה רשומה מס'  –מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה  –הארץ ע"ש חיים אבשלום  מכון אבשלום לידיעת

 ).440, קריית  החינוך של ת"א (חדר 15קמפוס מכללת לוינסקי, רח' שושנה פרסיץ  המשרדים ומקום הלימודים:
 inst.co.il-www.avshalom 7411389-03פקס:  6990735-03טלפון:,61484ת"א, 48303ת.ד. כתובת דואר: 

 

   
 
 
 

 ב"תשפ, 'בסמסטר ימי רביעי,  ,מגלים עולמות   
 פירוט שכר הלימוד                                   

 

מספר  שם הקורס ושם המרצה 
 מפגשים

עלות 
 הקורס

 

  19:30 – 18:00  שעותין הקורסים ב -ימי רביעי 

 1861 – 1607ממושבות לארצות, ומארצות לברית: עיצובה, ייצובה ופרוקה של ארה"ב 

 פרופ' אייל נווה – מרצה

 

8 

 

   580 ₪ 

 

  

 

 

 

 משתתפים. מינימום של * פתיחת הקורסים מותנית במספר 

 

 שימו לב! 

 שעות ומעלה) 112מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף של 

 מפגשים.   8לקורס בן  ש"ח 450
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 'ב, סמסטר ב"תשפ                                              
 ימי רביעי – מגלים עולמות תהרשמה מגמטופס 

 

 שם ושם משפחה _______________________   מס' ת.ז. ____________  תאריך לידה _______

 

 כתובת _______________________ מיקוד _______  טל. _____________   נייד ____________  

 

 דוא"ל  (נא לרשום באותיות דפוס גדולות) ____________________________________________

 מסירת פרטי דואר אלקטרוני מהווה הסכמה לקבל חומר עדכני ופרסומי ממכון אבשלום
       

 לרשום אותי לקורסים:נא 

 ________________________________      שם המרצה ___________________  17:45– 16:15

 ________________________________      שם המרצה ___________________  19:30 – 18:00

 ___________________שם המרצה  _________________________________    21:30 – 20:00

 הסכום והתשלום בכל קורס הוא בהתאם למפורט בידיעון.

 * זכאות להנחה

q 10% לנרשמים לשני קורסים בסמסטר  q 12.5%  קורסים בסמסטר (כל אחד) 2לכל אחד מבני זוג, הלומדים 

q 5%  לחברי ההסתדרות הכללית

    החדשה
 

q 25%                               הנחה לנכי צה"ל            

q 50%   40הנחה לצעירים עד גיל  
 

q קורס   –קורסים באותו סמסטר תינתן הטבה מיוחדת  3-לנרשמים ל

 ממחירו המלא. 50%-שלישי ב

 :שעות ומעלה) במגמות אחרות 112של מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף  שימו לב!

 מפגשים. 8ש"ח לקורס בין  450

 *אין כפל הנחות 

 מזומן, המחאה בנקאית, כרטיסי אשראי.אפשרויות התשלום: 

 פרטי כרטיס אשראי:
                   

 

 _________ באמריקן בחזית) 4(או  ספרות בגב הכרטיס 4או  CVV – 3 בתוקף עד   __________   
 

 תשלומים לשני קורסים 4 -ב          תשלומים     2 -ב             בתשלום אחד                   
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------הצהרות 
 לות מכון אבשלום, כולל סיורים וטיוליםיצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בפעהריני מצהיר, כי מ .1

 יר כי ההשתתפות בפעילות המכון הינה  על אחריותי בלבד. הדורשים מאמץ גופני. הריני מצה       

 הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול השתתפות בלימודים, אשר מופיע בעלון המידע  והריני מסכים לו. .2
 

                         __________________                                                __________________ 
 חתימה                                           תאריך                                                                                 


