
 

 

 רישוםתשלום דמי טופס 

 פרטים אישיים

 מין               תאריך לידה          שם פרטי                    מספר זהות                                   שם משפחה                                                
      

 
 נ ז      

 
 עיר/ישוב                                           מיקוד         כתובת                                                                                                          

 
 

  

 
 מספר נייד                          מספר טלפון נוסף                                         כתובת דוא"ל                                                           

 לימודיםהמסלול 
 

 *מועד תחילת לימודים משוער שם המוסד המלמד תואר נבחר שם הקורס
    

 
 )אין מכללת שלום/הקמפוס אחריות על כך( מועד פתיחת הלימודים כפוף להחלטת המוסד המלמד*הערה: 

 
הכוונה וטיפול  ,עבור  יעוץ, בדיקה (ים חדשים)שלוש מאות וחמישים שקל₪  050  שהם בסך עלות דמי הרישום

 .או צ'ק בלבד במזומן, כרטיס אשראי  מערכתי פנימי. ניתן לשלם
 

 :פרטים אישיים
 

 מזומן / צ'ק / כרטיס אשראי,   ₪: 053בסך    תשלום הינו : אופן

    _________ :כרטיס אשראי: ________   _________   ₪ .  צ'ק ע"ס   : .₪ מזומן ע"ס. ₪ 

  :סוג הכרטיס   .ויזה כ.א.ל   .ויזה לאומי   .מאסטר כארד ישראכרט  
 

 תוקף מספר כרטיס תעודת זהות שם בעל הכרטיס

                

 
 מציינים כי :

אקדמי מוסד ו/או על לימודי הסטודנט בעל קבלת סטודנט אחראית בשום דרך . אין מכללת שלום/הקמפוס א
וכל סטודנט המעוניין בהמשך לימודים חייב לבדוק את שאינו מכללת שלום/הקמפוס בארץ או בחו"ל אחר 

 תנאי קבלתו ע"י המוסד בו הוא חפץ ללמוד.

שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים מוכרי מל"ג  שלום/הקמפוס אינה מוסד אקדמי ומקיימת. מכללת ב
 במסלולים השונים.

. במידה ומכללת שלום/הקמפוס קישרה בין סטודנט לבין מוסד אחר ללימודי המשך, כקורס מקדים או כתיווך ג
המוסד, ופעלה מתוך רצון  או בכל דרך ישירה או עקיפה וזאת ע"פ דרישות מכללת שלום/הקמפוס ותבחיני



 

 

לא יוחזר גם בגין כך  י המוסד ע"פ תבחינים מקדימים, סכום שהתקבלאמתי להצלחתו, והסטודנט עמד בתנא
 מכל סיבה שהיא. בסופו של דבר לא ללמוד שאם הסטודנט התחרט או נאלץ 

 
המוסד  ם לדרישתתיחת קבוצה מותנית בכמות נרשמים בהתאנם פרטניים. פי. הלימודים במוסד האקדמי הד

 המלמד.
 
. ייתכנו שינויים בבחירת המוסד האקדמי/המלמד ו/או במועד פתיחת שנת הלימודים, הנתונים להחלטת ה

 מכללת שלום/הקמפוס.
 

 :הצהרה
 
. הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים אשר מסרתי לעיל נכונים וכי קראתי בעיון את הפרטים בטופס ההרשמה א

 ובתקנון הלימודים וידועים לי  הסדרי ההרשמה, נהלי שכר הלימוד, תנאי התשלום והדרישות המפורטים בהם. 
  

ויות שונות בכוח אדם, במחשוב . ידוע לי כי דמי רישום לא מוחזרים בשום מקרה וכי הם נועדו לכסות עלב
 ובתשתיות נוספות הקשורות להרשמה. 

 
. אני מקבל על עצמי לשלם את גובה שכר הלימוד וידוע לי כי אם אשלם מקדמה עבור שכר הלימוד, דמי ג
 מקדמה אינם מוחזרים, אלא בהתאם לתקנון, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הרישום.ה
 
. ידוע לי כי בהתייחס לעניין פיגורים בתשלום ולעניין ביטול/הפסקה/חידוש לימודים, התנאים נקבעים ד

לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של  וניתנים תקנון אשר מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הרישוםלבהתאם 
 מכללת שלום/הקמפוס.

 
לא אהיה רשאי/ת לגשת לבחינות שכר הלימוד, ם עבור חובותיי הכספיילא אפרע את מלוא . ידוע לי כי, כל עוד ה

 ולא אהיה זכאי/ת לקבל תעודה או אישור על לימודיי. 
 
לשמור על ציוד  /ת. ידוע לי כי עליי לנהוג בהתאם לתקנון המשמעת של מכללת שלום/הקמפוס. אני מתחייבו

 מכללת שלום/הקמפוס ורכושה ולשאת בכל נזק או אובדן שייגרם על ידי.  
 
אר שבע תהא הסמכות הייחודית  והבלעדית לדון בכל סכסוך או מחלוקת בכי לבית המשפט ב. הנני מסכים/ה ז

 . ו בין הלקוח לבין מכללת שלום/הקמפוסעשיתגל
  

 
 הערות:

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 חתימה
 

 כי ביררתי מראש והבנתי את התנאים בטופס ההרשמה והתקנון ואנהג על פיהם: הנני מאשר/ת בזאת 
 

___________________ _  _______________ _____       _____________ __    _______________ 
 תאריך                         חתימה        .ז.                      מ                  שם מלא


