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זכאות להנחה *

 הרשמה מוקדמת עד לתאריך 11/2/18 )712 ש"ח(

 5% לחברי ההסתדרות הכללית החדשה 

 10% לנרשמים לשני קורסים בסמסטר עד לתאריך 11/2/18

  7.5% לנרשמים לשני קורסים בסמסטר החל מ-12/2/18

*אין כפל הנחות 
 שימו לב! מחיר מיוחד לתלמידי המכון הלומדים בהיקף של 112 שעות ומעלה במגמות אחרות, 580 ₪ לקורס בן 12 מפגשים

אפשרויות התשלום: במזומן, המחאה בנקאית, כרטיסי אשראי
פרטי כרטיס אשראי:

c/v/v _____________בתוקף עד ______________ 3 ספרות בגב הכרטיס

מועד החיוב בכרטיס האשראי )היום בחודש(  _________   בתשלום אחד    ב-2 תשלומים    ב-4 תשלומים לשני קורסים

הצהרות:
 הריני מצהיר, כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בפעולות מכון אבשלום, כולל סיורים וטיולים הדורשים מאמץ גופני. הריני מצהיר כי ההשתתפות . 1

בפעילות המכון הינה על אחריותי בלבד. 
הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול השתתפות בלימודים, אשר מופיע בעלון המידע והריני מסכים לו.. 2

__________________                        __________________
      תאריך                              חתימה

טופס הרשמה למגמה “לדעת ארץ” - תשע”ח - סמסטר ב’ - ימי רביעי
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

 תלמיד חדש   תלמיד ותיק

נא לרשום אותי לקורסים:

16:15 – 17:45 ________________________________ שם המרצה ____________________________

18:00 – 19:30 ________________________________ שם המרצה ____________________________

20:00 – 21:30 ________________________________ שם המרצה ____________________________

הסכום והתשלום בכל קורס הוא בהתאם למפורט בידיעון.

  12.5% לכל אחד מבני זוג, הלומדים 2 קורסים בסמסטר 
)כל אחד(

 25% הנחה לנכי צה"ל

 50% הנחה לצעירים עד גיל 40

  לנרשמים ל-3 קורסים באותו סמסטר תינתן הטבה מיוחדת 
– קורס שלישי ב-50% ממחירו המלא. 


