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 3מתוך  1עמוד 

 מקומיות רשויות - הציבור בריאות עובד לקורס  רישום טופס

 
 

 שם משפחה___________________ שם פרטי__________________________

 

 __________________טל':_______________ נייד: _______________מס ת.ז. 

 

 כתובת למשלוח דואר _____________________דוא"ל ____________________

 

 _________________________השכלה  ___מקום העבודה ________________

 

 _____________________________________________תחום העיסוק הנוכחי  

 

 הערות:  ______________________________________________________

 

 

  :עלויות הקורס

 שכר הלימוד אינו סופי ויקבע סופית לפי מספר הנרשמים לקורס* 
 

 ש"ח 500 דמי רישום

 ש"ח 10,400 *שכר לימוד

 ש"ח 10,900 סה"כ

  

 
 :תשלום אמצעי

 

   המחאות       כרטיס אשראי         הוראת קבע 

 

  חובה לצרף טופס חתום ע"י הגורם המממן, רצ"ב( גורם מממן( 
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 מקומיות רשויות - הציבור בריאותלקורס עובד  עובד רישום טופס

 
 אני מצהיר /ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומחייבים וכן הנני מתחייב למפורט בסעיפים הבאים: 

 
 .העביר את מלוא התשלום עבור הקורס, בהתאם למפורט לעיל אני מתחייב ל 

 
 ידוע לי כי גם  אם אמומן ע"י גורם כל שהוא, האחריות בגין מלוא התשלום חלה עליי. 

  
 . אינם מוחזרים בכל מקרהידוע לי כי דמי ההרשמה  

 
 ידוע לנו כי מנהלי הקורס זכאים להפסיק את לימודי, בגין אי תשלום שכר הלימוד, כולו או חלקו, במועד. 

 
עלי להודיע בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, ולוודא קבלת המכתב. תאריך קבלת המכתב  

 מהווה תאריך הביטול או הפסקת הלימודים התקף.
 
  תנאי הקבלה של הקורס.כל לי קבלתי לקורס מותנית בעמידתי בידוע  

 
 משתתפים מינימאלי פרידוע לי שפתיחת הקורס מותנית במס 

 
 כמו כן ידועים לי תנאי הביטול כפי שמפורטים בטבלה שלהלן:  

 

 לדמי הרישום בנוסףשכר הלימוד  חיובגובה  זמן ביטול הלימודים בהודעה בכתב

 החזר מלא  תחילת הלימודיםעד חודש לפני מועד 

 שכ"ל 5% שבועיים לפני מועד תחילת הלימודיםבין חודש ל

 שכ"ל 15% לפני תחילת הלימודים ימים  8-13

ועד סוף החודש לפני תחילת הלימודים ימים  7

 הראשון ללימודים
 שכ"ל 30%

 שכ"ל מלא לאחר החודש הראשון ללימודים

 
ישולם שכר הלימוד על פי הביטולון שלהלן. הסכום   ידי התלמיד עלהלימודים  מחזורבמקרה של דחיית  

דמי הרישום  ששולם )בניכוי דמי הרישום(  ייזקף לזכות הסטודנט למחזור הלימודים הבא. יובהר כי 
  החדש.הקורס מחדש ושכר הלימוד המחויב יהיה על פי שכר הלימוד התקף במועד יושלמו 

 
 לאדם אחר, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הנהלתה הקורס. לא ניתן להעביר את זכות הלימודים 

 
הפרעה למהלך התנהגות לא נאותה,   של למנהלי הקורס קיימת הזכות להפסיק את לימודי במקרה 

 הלימודים התקין ו/או אי עמידה בתנאי הקורס.
 
 וקורות חיים + ספח יש  לצרף לטופס הרישום צילום תעודת זהות 

 
    .באופן אלקטרוני מהאוניברסיטהקבלת מידע  / לא מאשר הריני מאשר         

 
_____________ _       _________________ __________________   __________________ 

    x  חתימה   מס' ת.ז.             שם החותם        ריךתא        

 

 3מתוך  3עמוד    
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 מקומיות רשויות עובדי - הציבור בריאות עובדלקורס  דמי לימודכתב התחייבות למימון 

 
 

 

 פרטי המתחייב: *

 כתובת: ________________________*שם הגורם המממן:_____________________   *

 כתובת  דוא"ל: ________________________________________________________*

 

כולל דמי רישום  עד   ₪                           *הננו מתחייבים להעביר לאוניברסיטת אריאל סך של:

 לתאריך )תנאי תשלום( ______________ *

 תאריך פתיחת הקורס_________________

 _______ת.ז. ______________* עבור השתתפותו של : ______________________*

 *בקורס:_________________________ 

 ___________________  *תפקיד _____________________שם המתחייב : ______*

 מס טלפון__________________________      *

 . מילוי חוזר* שדות חובה למילוי, טופס שיתקבל ללא הפרטים  בשדות החובה יוחזר ל

 במידה והתשלום לא יבוצע בהתאם להתחייבות המממן, יידרש הסטודנט לשלם באופן עצמאי. -

ידוע לי כי במידה והסטודנט יפסיק את לימודיו במהלך הקורס, התשלום יבוצע בהתאם לתנאי  -

 התחייבות הסטודנט בטופס הרישום.

 תאריך ______________________    

 

 Xחותמת _______________________   Xחתימה__________________________
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