
 

 

 

 תש"ף –יוצרים ויצירה ישראלית  –בשביל המילים 

 בהדרכת ברוך שמולאביץ'

 

 ימי פעילות. 6הקורס יכלול  –היקף הקורס  .1

 הקורס מתנייד ברכבים פרטיים. .2

 הקורס יערך ביום ו', התוכנית תתחיל לאחר סוכות )חודש חשוון( ותסתיים עד סוף יוני. - מועד הקורס .3

 הסיורים יכללו מסלולים רגליים בדרגת קושי קלה. .4

 ₪.  450עלות הקורס )כולל דמי הרשמה והשתתפות(:   .5

 )דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס(.₪  150 -דמי הרשמה לקורס  .6

 תשלומים בעת הרישום לקורס. 2-תינתן אפשרות לפרוס את התשלום ל .7

 ההרשמה לקורס על בסיס כל הקודם זוכה. .8

 ההרשמה לקורס תתבצע רק לאחר תשלום המקדמה. .9

 ההשתתפות בקורס תזכה בגמולי השתלמות את עובדי משרד החינוך המעוניינים/ות בכך במסלול האישי. .10

 לכל סיור יש נקודת מפגש אחרת אשר תפורסם באתר ובמייל לנרשמים. נקודת מפגש: .11

 לסיור.₪  ₪  110תינתן אפשרות לאורחים להצטרף לסיורים בתשלום על בסיס מקום פנוי במחיר של   .12

המשתתפים אשר יפסידו סיורים יוכלו להשתתף )ללא עלות( בכל תוכניות בית ספר שדה בשנת תש"פ  .13

יום או באירוח של בית הארחה בתנאי שהודיעו מראש לבית ספר שדה )בעלות זהה(, יום תמורת 

)למשרדים בלבד! אין להודיע למדריכים( לפחות משלושה ימי עבודה )לא כולל שישי ושבת(, על ביטול 

ההשתתפות בסיור ההשלמה או באירוח היא על בסיס מקום פנוי )ז"א ניתן יהיה להצטרף . ההשתתפות

 עות לפני הסיור במידה ונשאר מקום(.ש 48-לסיור ההשלמה רק מ

יום לפני תחילת  50 -יגבו דמי הרשמה,  מ –יום לפני תחילת ההשתלמות  50: עד נוהל ביטול הרשמה .14

משכר הלימוד, מהמפגש השני  15%נגבה את דמי ההרשמה +  –ההשתלמות ועד המפגש הראשון )כולל( 

 אין החזר כספי. –ואילך 

הקורס בוואטסאפ ובדוא"ל על פרטים שונים הקשורים לקורס או  במהלך השנה נעדכן את משתתפי .15

שינויים. מי שאין ברשותו וואטסאפ או תא דואר אלקטרוני מתבקש לציין זאת בטופס ההרשמה מי שיש 

 ברשותו דוא"ל מתבקש להיכנס לדואר על מנת להתעדכן.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 תאריך ההרשמה:_______________ 

 

 המיליםטופס הרשמה לקורס בשביל 

 

  _____שם פרטי________________   ____________שם משפחה____________

 ת.ד:_____ עיר: ________ מיקוד: ________ ___________________________כתובת:______

 טלפון נייד:____________________ ___  ____טלפון בבית:___________

 ____דוא"ל: _____________________________________________

 לידה: _____ שנת

 בינונית? ____________ -האם מצב בריאותך מאפשר הליכה בדרגת קושי קלה

 האם את/ה בוגר/ת אחד הקורסים של בית ספר שדה? )אם כן, איזה?(___________

 חתימה:_________________ 

 כיצד שמעת על הקורס )למצטרפים חדשים(:____________

 _______________  _______ עיסוק:

 

 . )כולל דמי הרשמה והשתתפות(₪  450לות הקורס: ע

  סוג הכרטיס: ויזה / ישראכרט / לאומי כארד / מסטרכארד 

 מס' כרטיס: 

    _____בעל הכרטיס: ________________מלא של שם   ____תוקף: _____/___

 _ת.ז. של בעל הכרטיס: _______________________

   3/  2 /1:  תשלומים

 

 הרישום לקורס יתבצע רק לאחר העברת כל התשלום למשרדי בית ספר שדה.

יום לפני  50 -יגבו דמי הרשמה,  מ –יום לפני תחילת ההשתלמות  50: עד נוהל ביטול הרשמה

 15%נגבה את דמי ההרשמה )מקדמה(  +  –תחילת ההשתלמות ועד המפגש הראשון )כולל( 

 אין החזר כספי. –ש השני ואילך משכר הלימוד, מהמפג

 אני מאשר את נוהל הביטולים: _______________________

 

 בברכה בית ספר שדה כפר עציון

 

                


