נוער שוחר משפט עברי
טופס הרשמה לשנה ג׳
)לשנה״ל תשע״ט(
ת.ז.
שם׃
שם מחנך/כת
כיתה)בשנה״ל תשע״ח(
טל׳ נייד
טלפון בבית
דואר אלקטרוני
פקס
משלח יד
שם האב
משלח יד
שם האם
רצ״ב תעודת סיום כיתה י״א .ממוצע התעודה׃
אני מעוניין ללמוד במסלול )סמן  Xבמקום המתאים(.
 5 3יח״ל 3 .תוכנית משולבת ) יח״ל במסגרת ״נוער שוחר משפט עברי״(.

אני מבקש/ת להירשם ללימודי חוק ומשפט במסגרת עמותת ״נוער
שוחר משפט עברי״.
אני מצהיר/ה בזאת׃

רגיל

תמונה

ב״הס׃
מגמה

טל׳ נייד
טל׳ נייד
תאריך׃

הנחיות למילוי טופס ההרשמה׃
* יש להקפיד למלא את כל הפרטים כולל מספרי טלפון ,כתובת דואר
אלקטרוני ,משלח יד ההורים ,מגמה ,אישור ההורים וביה״ס.

א .הפרטים שלמעלה הינם מלאים ונכונים.

* יש לצרף לטופס ההרשמה׃

ב .קראתי את הסבר מסלולי הלימוד שמעבר לדף בנוסף להסברים
בע״פ שניתנו לי ,ומובנים לי זכויותיי וחובותיי במסגרת מסלול
הלימוד שבחרתי.

 2 .1תמונות פספורט עדכניות ולרשום מאחוריהן שם פרטי ומשפחה
ומס׳ ת״ז )ולהדק למשבצת המתאימה(.
 .2צילום תעודת סוף כיתה י״א.

ג .אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת שאינני לומד/ת בבית ספרי
לימודי ״חוק ומשפט״ במסגרת לימודי החברה.

 .3דמי הרשמה לתאריך משלוח הטופס )גובה הסכום ראה בסעיף .(6

ד .אני מתחייב/ת למלא את כל המטלות וההנחיות שיוטלו עלי ע״י
מורי ,מדריכי ומנהלי ״נוער שוחר משפט עברי״ במסגרת לימודי
ובהקשר אליהם  ,כולל התנהגות ראויה בזמן הלימודים ובמקום בו
הם נערכים.

 .4קיימת אפשרות לקבל מלגה  -יש לצרף מסמכים מתאימים  +אישור
מביה״ס לבקשת המלגה  +למלא טופס אשר ניתן להשיגו במשרדי
העמותה .אין הבקשה פוטרת מתשלום עבור החוג .במידה ותתקבל
מלגה יוחזרו תשלומים.

ה .אני מתחייב/ת להשתתפות קבועה ורצופה בחוג ,וידוע לי שהיעדרות
חריגה תביא להפסקת לימודי.

 .5ההרשמה חייבת להתקבל במשרד עד התאריך  4.9.18יחד עם כל
הנספחים .הרשמה חלקית לא תתקבל.

ו .אני מתחייב/ת להעביר לידי העמותה צילום תעודה בכל תקופה
)שליש ו/או מחצית( בשנה״ל הבאה בתוך  10ימים מקבלת התעודה.

 .6שכה״ל לשנה״ל תשע״ט הינו כדלהלן׃

ז .ידוע לי ומוסכם עלי שהעמותה תעביר דוחות לבית ספרי ולמשרד
החינוך שיכללו מידע בעניין השתתפותי והיעדרותי מהלימודים,
ציוניי ורמת הישגיי ,התנהגות חריגה וכדומה.
ח .ידוע לי שהעמותה רשאית להפסיק את לימודיי בכל עת אם לא
אמלא אחר התחיבויותי אלו.
ט .הנני מקבל עלי את החלטות הוועדה הלימודית של העמותה לכל
דבר וענין ,לרבות לאופן חישוב הציונים בכלל וציוני המגן בפרט.
אישור ההורים׃ אנו מאשרים שקראנו את המידע והדרישות שבטופס זה
והסכמנו להם ,ואנו מאשרים את השתתפות בננו  /בתנו
בחוג ״נוער שוחר משפט עברי״.
חתימת ההורים׃

תאריך׃

אישור מנהל/ת ביה״ס׃
אני מאשר/ת את השתתפות התלמיד/ה בחוג ״נוער שוחר משפט עברי״.
התלמיד/ה מבוטחת בפוליסת ביטוח מס׳
שהוצאה ע״י חברת הביטוח

וכוללת ביטוח מלא של הנ״ל בדרך אל המוסד וממנו ובעת שהותו/ה
בפעילות החוג.
שם המנהלת׃
ג’ תשע״ט

תאריך׃

לנרשמים מ - 1.8.18-דמי הרשמה בסך  310ש״ח  1,170 +ש״ח שכ״ל,
סה״כ 1,480 -ש״ח.
דמי ההרשמה ישולמו במזומן )באמצעות שיק מזומן או בהעברה
בנקאית( ,ולגבי יתרת שכ״ל קיימת אפשרות חלוקה לתשלומים
 6X195החל מ 10.9.18 -ועד.10.2.19 -
תשלומים ,ביטולים והחזרים׃
 .1התשלום אינו כולל את התשלום עבור רישום יח״ל בתעודת הבגרות.
תשלום זה משולם ישירות לביה״ס ,כמו כן הוא אינו כולל עלות
כניסה לספריות למשפטים.

%%%%

חתימת התלמיד/ה

מיום

לנרשמים עד  - 31.7.18דמי הרשמה בסך  270ש״ח  1,170 +ש״ח
שכ״ל ,סה״כ 1,440 -ש״ח.

חתימת המנהל/ת׃

 .2תלמיד הרוצה לבטל את השתתפותו בחוג יודיע על כך מיידית לעמותה
בכתב .תלמיד המבטל זכאי להחזר שכ״ל בהתאם לתאריך הביטול,
ולפי טבלת ההחזרים שנמצאת במשרדי העמותה) .ככלל -המחאה
שהופקדה לא תוחזר( .התאריך הקובע הוא תאריך הגעת הודעת
הביטול בכתב למשרדי העמותה .דמי ההרשמה אינם מוחזרים
בשום מקרה.
 .3הלימודים כפופים להוראות משרד החינוך.
* את טופס ההרשמה יש במייל דרך האתר או לשלוח אל ׃״נוער שוחר
משפט עברי״ ,ת.ד 2662.נתניה ) .4212601טל׳ לבירורים .(09-8332237
www.yfjlaw.org.il
* כתובתנו באינטרנט׃
באתר ניתן לקבל מידע נוסף אודות פעילות העמותה וכן להוריד
טפסי הרשמה רלוונטיים.

