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 יום בשבוע: ד' / ה' ללימודי א"יהמגמה   -תשפ"ג  טופס הרשמה
 

    : _____________________חונך הכיתה___ ______   :תהנבחר תכניתשם ה
 
 

 _____________________. __ת.ז _   ________________   שם  פרטי ושם משפחה
 

 ________________________________________________________________  כתובת 
                         מיקוד רחוב                                מס' בית                             ישוב                                           

 
 ___________________  נייד    _____________   עבודהטלפון ________________     תאריך לידה

 
 דוא"ל ____________________________________________________________  

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

 
    סמן בעיגול  -ויזה, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס   :תשלום בכרטיס אשראי

 מספר כרטיס אשראי:     

                   

 
 _____ __ספרות באמריקן בחזית(  4ספרות בגב הכרטיס )או  CVV 3        _________בתוקף עד   _

 
 ______________________   מספר זהות___________________     שם בעל הכרטיס:

 

 זכאות להנחה 
 : *לתכנית מלאה

 (  %12.5 זוג ) ❑
    שם בן/ת הזוג   

 

 ההסתדרות הכללית חבר  %5 ❑
 )בהצגת כרטיס( 

 

       אפשרויות 
 תשלום: 

 תשלומים  8-ב ❑    אחר ❑ 1בתשלום  ❑

 אינו מחייב   ן, רישום סכום לתשלום בטופס זהידיעואתר/הסכום והתשלום בכל קורס הוא בהתאם למפורט ב הערה:
 את המכון, הזכאי לגבות את הסכום המתאים כפי שפורסם.            

 
* תלמיד שביטל לימודים וקיבל הנחה כלשהי, ההנחה בטלה ועליו להשלים את התשלום המלא עבור לימודיו עד  

 .להודעת הביטול
 

 ----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------הצהרות 
 הדורשים  לות מכון אבשלום, כולל סיורים וטיוליםי צב בריאותי מאפשר לי השתתפות בפעצהיר, כי מלההריני  .1

 . *על אחריותי בלבד כי ההשתתפות בפעילות המכון הינההריני מצהיר  גופני.מאמץ 
לימודים של תלמיד  פי נוהל הלימודים הקיים במכון, ידוע לי כי הנהלת המכון רשאית להפסיק -הריני מתחייב לנהוג על .2

 . הלימודים תקנוןאשר הפר את 
 . והריני מסכים לו גתשפ"ידיעון באתר/מופיע ההמצורף ו  את נוהל ביטול השתתפות בלימודיםהריני מאשר כי קראתי  .3
 ₪ בלבד. 90דמי הרשמה ע"ס  –תלמידים חדשים  .4
 יקבעו בנפרד, בהרשמה ובתשלום נפרד. –סיורים  .5
 כמפורט בתכנית הלימודים. –קמפוסים  .6

 * אנו ממליצים לכל תלמידינו לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 חתימה                                       אריך                                ת                      
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   יטול הרשמה והחזר כספיב

 
 לפני תחילת הלימודים 

 ביטול רישום לקורס ביזמת התלמיד אינו מזכה בהחזר דמי הרשמה.   •

ששולם, בניכוי                            במקרה שבו  בוטלה ההרשמה לקורס לפני תחילתו, יוחזר לנרשם  שכר הלימוד  •

 ₪ דמי ביטול.  100-דמי ההרשמה ו

 
 

 נוהל ביטול לימודים לאחר תחילת הלימודים 

 למזכירות המכון. בכתב תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך  •

 למבטל בחודש הראשון ללימודים לא יוחזר התשלום הראשון. •

 ללימודים לא יוחזרו שני תשלומים. למבטל בחודש השני  •

 למבטל בחודש השלישי ללימודים לא יוחזרו שלושה תשלומים.  •

 של התלמיד על הפסקת לימודיו.  בכתבהפסקת התשלומים תיכנס לתוקפה שבועיים לאחר הודעתו  •

 לא יוחזרו כספים ששולמו.  -למבטל לאחר שלושה חודשים או יותר  מתחילת שנת הלימודים  •

קיבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו ישלם תשלום מלא עבור לימודיו,                           תלמיד  אשר •

 באופן יחסי לפרק הזמן שעבר  עד להודעת הביטול. 

 ט.ל.ח.  •

 
 

 הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים והסיורים. 
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