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א .פרטי הנרשם מספר הזהות ) 9ספרות(

שם משפחה
בעברית

בלועזית

רחוב ומספר בית/דוארנע/תאדואר
מספר טלפון בשעות היום

שם פרטי
בלועזית

בעברית
שם היישוב

אזור חיוג מספר טלפון בשעות הערב

מיקוד

אזור חיוג מספר טלפון סלולרי

אזור חיוג

אזור חיוג מספר פקס

:E-mail

ב .פרטי הקורס המבוקש ,שכר לימוד ודמי הרשמה
מספר הקורס

שם הקורס

תאריך
התחלת הלימוד

רמה

סמל מרכז מס'
לימוד
קבוצה

ציון ציון
בכתב בע"פ

דמי הרשמה שכר לימוד

זכאות להנחה )אם כן ,ציין סוג(

ג .לידיעת הנרשם

 .1הרשמה וביטולה :הנחיות ההרשמה וביטולה מתפרסמים בידיעון השנתי .כמו כן ,ניתן לקבלם במשרדי האוניברסיטה הפתוחה .במקרה של ספק ,הנוסח העדיף
והמחייב הינו זה המופיע במסמכים הרשמיים והעדכניים של האוניברסיטה הפתוחה.
 .2דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול הרשמה/אי קבלה לקורס.
 .3אי פתיחת קורס :האוניברסיטה הפתוחה שומרת לה את הזכות לא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים ,או מכל סיבה אחרת במקרה כזה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

ד .התאמות לאנשים עם מוגבלות ולקויות למידה
במידה והנך זקוק להתאמות בשל מוגבלות או לקות למידה אנא סמן 4 
ה .הצהרה והתחייבות

ואנו ניצור עמך קשר

אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ"ל וכי ידוע לי כי ביטול הרשמתי ללימודים יחוייב בתשלום ,בשיעור התלוי במועד קבלת הודעת
הביטול בכתב ,הכל כמפורט בנוהלים המופיעים בהנחיות ההרשמה וביטולה .אני מתחייב לקיים את תקנות האוניברסיטה הפתוחה ,לרבות אלו
שתקבענה במהלך לימודי .אני מסכים כי בכל מקרה אני אחראי לתשלום שכר הלימוד או כל תשלום אחר לאוניברסיטה ואי עמידה בתשלומי שכר
הלימוד או בכל תשלום אחר לאוניברסיטה הפתוחה ,מצידי ו/או עבורי עשוי למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה .כמו כן זכאית
האוניברסיטה לזקוף כל תשלום שלי לחוב או חיוב שלי שטרם שולם ,לפי שיקול דעתה .אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי ,אעשה זאת רק
לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.
חתימתי כאן מהוה אישור בהסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בטופס זה.
חתימה
תאריך
חובה למלא ולחתום:
מק"ט 101-0313z

הצהרת הורה של נרשם מתחת לגיל  :18אני מצהיר בזאת כי אני מסכים ללימודי בני/בתי באוניברסיטה הפתוחה וכן לאמור בהצהרה וההתחייבות שלעיל.
שם ההורה

תאריך

חתימת ההורה

* ימולא ע"י הרושם )גם בהרשמה טלפונית( :הנרשם אישר שידועים לו הפרטים על הקורס והתנאים המחייבים אותו
בכל הנוגע להרשמה וביטולה
חתימה
שעה
תאריך
שם הרושם

ו .אופן התשלום

מ

שם

4

 .1בהמחאה/ות

4

 .2בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר )ימולא עלידי מקום העבודה או הגורם המשלם בלבד(.
אנו מתחייבים לשלם לאוניברסיטה הפתוחה את שכר הלימוד ותשלומים אחרים בהתאם לנוהלי ההרשמה וביטולה ,עבור קורס שהנרשם רשם בטופס זה.

תאריך

ניתן לשלם ,בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים ,עד למספר התשלומים המפורט בתאור הקורס ֹ תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני
תחילת הקורס או ליום ההרשמה )המאוחר מבין שני המועדים( .תאריך ההמחאה האחרונה ,בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס .את
ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה ,ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.

שם מקום העבודה או הגורם המשלם __________________________________ כתובת מלאה _______________________________________
מספר טלפון ______________________ שם החותם ______________________ תפקיד החותם ______________________________________
מס' ח"פ/ע"מ )אם אין ,יש לרשום מס' תיק ניכויים במס הכנסה( ______________________________
תאריך _______________

4
4

חתימה וחותמת __________________

 .3קרן הפקדון לחיילים משוחררים .יש לצרף לטופס אישור תשלום חתום על ידי הבנק.

 .4בכרטיס אשראי )לתשומת לב :במקרה של אי התאמה בין הסכום שהתלמיד מציין בטופס זה ,לבין שכר הלימוד הנדרש עבור הקורס ,זכאית האוניברסיטה
לגבות את הסכום המתאים עפ"י התקנות ,כפי שמפורסם מעת לעת(
מספר הזהות של בעל הכרטיס
שם בעל הכרטיס
תוקף הכרטיס עד

מספר כרטיס
האשראי
אפשרויות התשלום) :סמן ×(
 4 .1תשלום אחד
 4 .2תשלומים כפי שנקבע בקורס,
רשום מספר תשלומים 7

'

 4 .3תשלומים בהסדר קרדיט,
רשום מספר תשלומים 7

אם לא יצוין מספר התשלומים )בתשלומים בהסדר קרדיט(:
 #למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט הגבייה תתבצע ב 3תשלומים.
 #למשלמים בישראקרדיט ובאמריקן אקספרס קרדיט מספר התשלומים
יקבע עלידי חברת האשראי בהתאם למקובל.

