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 למטפלים ולמאמנים"כלים ביבליותרפיים  מבוא לחשיבה ביבליותרפית ו לקורס "טופס הרשמה 

  20:15  – 17:00)אחת לשבוע( בשעה  רביעיבימי 17/2/2021   החל מתאריך
 לחינוך, אוניברסיטת בר אילן" בית הספר  -"היחידה לפיתוח מקצועי וירטואלית//  : ב שיתקיים

 
    :פרטים אישיים

 _________ ________ ת.ז מס'             _______________________  שם פרטי ומשפחה

 ________________ ד טל' ניי _______________ טל' בבית ________________________ _כתובת 

 _______________________  מקום עבודה   _______________________דואר אלקטרוני 

 שנות לימוד / תואר ראשון / תואר שני     12נא הקף בעיגול(:   ) השכלה

 _____________________ מקצוע 

  .אשראי  *הרישום לא יתבצע ללא אמצעי תשלוםבאמצעות כרטיס   :תנאי תשלום 

 ______________  ת.ז. בעל הכרטיס _____________  שם בעל הכרטיס 

 ________________________ מספר כרטיס

 )עד חמישה( ________ נא סמנ/י :  מס' תשלומים____  ( ספרות בגב הכרטיס 3)   CCV________  תוקף

 דמי הרשמה לקורס.-₪   250ברצוני שתחייבו אותי על   

 ₪   2850בסך  15.12.20הרשמה מוקדמת עד ה 

 . תשלומים שווים(  ₪5 )עד  3100הקורס בסך ברצוני שתחייבו אותי בעלות מלאה של  

₪( תיגבה  #2850 דמי ההרשמה לקורס ייגבו באופן מיידי ויבטיחו את מקומך בקורס. יתרת התשלום ) 

 ________    וי .  מס' תשלומיםהחל מחודש פברואר עם תחילת הקורס. נא לציין מספר תשלומים רצ

 תנאים

המשלבת שיעורי און ליין ושיעורים פרונטליים בבר אילן. תאריכי  # הקורס מתוכנן להיות במתכונת 

 יאפשרו תקנות הקורונה. וס. השיעורים הפרונטליים יתקיימו ככל ש מצויינים בסילבהמפגשים ואופיים 

משתתף אשר שילם את מלוא עלות הקורס זכאי לבטל את השתתפותו בקורס, מכל סיבה שהיא ולקבל 

   15.1.21 – שח( עד ה  250החזר מלא לכספו )מלבד קיזוז של דמי ההרשמה בסך  

ימים( לפני   7שבוע )ועד   16.1.21תאריך הבמקרה בו תבטל/י השתתפותך בקורס, מכל סיבה שהיא, מ

 מדמי הקורס   50%המרכז הישראלי לביבליותרפיה יגבה  -פתיחת הקורס

לא יינתן   -ימים( לפני תחילת הקורס או במהלכו   7במקרה ובו תבטל/י השתתפותך בקורס במהלך השבוע )

קורס לרבות דמי  המרכז הישראלי לביבליותרפיה, יגבה את סכום השתתפותך ב –מילה -החזר כספי וה

 הרישום.

 ₪. 160ערכת קלפים "לקרוא, לכתוב, לטפל" בשווי כוללת # עלות הקורס  

 #20.2.2021במידה והקורס לא ייפתח במועד המתוכנן יוחזר סכום התשלום המלא עד לתאריך ה

 gmila.or-office@haנא להחזיר מלא וחתום למייל :   

 בחתימתך לעיל הנך מאשר הסכמתך לתנאי ההשתתפות בקורס ולנהלים החלים בעניין. 

 

 

 ______________________  _______________                                         חתימה: תאריך:
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