טופס הרשמה והזמנה ללימודים
תאריך רישום :עברי_____לועזי__\__\__

פרטים אישיים

שם ומשפחה ______________________________:מ.ז_________________ .
תאריך לידה עברי____________________:לועזי________________________:
כתובת מלאה_________________________:דוא“ל_____________________:
טלפון ______________:טלפון נוסף ______________:נייד_______________:
מקור הגעה___________________________________________________ :
מצב משפחתי ________________________:מס‘ שנות נישואין______________:
אורח חיים :חרדי\דתי לאומי\ מסורתי )סמן בעיגול(

נא לצרף תמונה

רקע לימודי ומקצועי
סוג השכלה :תורני \ אקדמי \ מקצועי \ תואר ראשון \ תואר שני בתחום________________ :
שם מוסד ההכשרה_______________________________________________:
אחר________________________________________________________:
עיסוק_______________________________________________________:
מכרים שאת\ה ממליץ\ה עליהם ללמוד את התחום ונוכל לעניין אותם בלימודים*
שם __________________________:טלפון__________________________:
שם __________________________:טלפון__________________________:
שם __________________________:טלפון__________________________:

יש לסמן את תחום הלימודים המבוקש:
קורסים

הכשרות ומסלולי לימוד
ייעוץ נישואין

₪ 9.800

לשנה

מנחי הורים חינוכיים

₪ 9.300

לשנה

טיפול בCBT-

₪ 11.000

לשנה

אבחון ,הערכה וייעוץ באישות ומשפחה

₪ 9.300

לשנה

₪ 3.300

הנחיית קבוצות
גישור

כללי
משפחתי

₪ 3.600
₪ 3.000

אימון אישי

₪ 7.600

נוער נושר ובסיכון

₪ 4.800

כלים טיפוליים בפסיכולוגיה יהודית

₪ 6.900

הדרכת כלות \ חתנים

₪ 3.800

ייעוץ תעסוקתי

₪ 6.900

 NLPודמיון מודרך

₪ 6.700

ייעוץ רגשי בשילוב אמנויות

₪ 8.600

רפואת עץ הדורות
כתבה משפטית
סדנאות העשרה מרחוק
יועץ כהלכה

₪ 2000
₪ 600
₪ 150-180
₪ 550

ייעוץ תורני

קורסים מתוקשבים
עזרה ראשונה נפשית
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה יישומית חינוכית
הכשרת דולה -תומכת לידה מוסמכת

₪ 950
₪ 550
₪ 600
₪ 8200

*במסגרת הנחת חבר מביא חבר -על כל נרשם חדש שאינו מופיע במערכת י.נ.ר תוענק הנחה של  5%בשכר לימוד

כתובת :רח‘ בית הדפוס  ,30מרכז ספיר  ,1גבעת שאול ,ירושלים
המען למכתבים :ת.ד 34351 .מיקוד  91343טל 02-632-1600 :פקס073-3383811 :
כתובתינו באינטרנט | www.ynrcollege.org :מיילrishum@ynrcollege.org :

אפשרויות פריסת תשלומים
תשלום במזומן :למשלמים במזומן עבור כל קורס מראש תינתן הנחת מזומן בסך  5%מעלות הקורס
בכרטיס אשראי \ שקים בהתאם לפריסת התשלום הנ“ל:
 1 : ₪ 500-200תשלום בשיק |  2באשראי
 3 ₪ 500-2000תשלומים בשיק
 5 ₪ 6000-2500תשלומים בשיק |  8באשראי
 8 ₪ 8500-6000בשיק |  10באשראי
 8500ומעלה  10תשלומים בשיק |  12באשראי

פריסת תשלומים אפשרית עד לסיום הלימודים
אין אפשרות לפרוס תשלומים לאחר מודע סיום הלימודים.
לא תימסר תעודת סיום עד לפרעון המלא של כל התשלומים.

הסכם בין מרכז י.נ.ר לבין התלמיד הנרשם
 .1דמי הרשמה :דמי ההרשמה בסך  300ש“ח ,מהווים חלק משכר הלימוד לאחר הקבלה לקורס .דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של ביטול
לימודים מצד התלמיד הנרשם.
 .2שכר לימוד :שכר הלימוד יוסדר טרם פתיחת הקורס .תלמיד שלא יסדירשכ“ל לא תחשב נוכחותו
 3ביטול לימודים :החזר שכ“ל בהתאם לתקנות י.נ.ר .חוברת תקנות מופיעה באתר י.נ.ר ,בלוח המודעות של המרכז ומחולקת לכל תלמיד נרשם.
 .4לימודים מרחוק -הובהר לתלמיד כי לאחר הסדר התשלום ללימודים מרחוק ולאחר פתיחת ההרשאה לא ניתן יהיה לבטל את הרישום לקורס
ולקבל בחזרה את התשלום או להמירו לקורס אחר .אין החזר שכ“ל ללימודים מרחוק וכן לא ניתן לבטל.
 .5הנני מצהיר כי קבלתי את תקנון לתלמידים המופיע באתר י.נ.ר ובלוח המודעות של המרכז ,והנני מאשר ומסכים עם הכתוב בו.
 .6כל השיעורים המועברים במרכז מוקלטים ומוסרטים זאת לצורך מתן אפשרות ללימודים מרחוק ,השלמת שיעורים ,מעקב ההנהלה והוועדה
הרוחנית.
 .7ידוע לי כי חומרי הלימוד בקורס מוגנים ע"י זכויות יוצרים ואין להעביר חלק מהם או כולם לצד שלישי ,לרבות משתתפים אחרים בקורס וקרובי
משפחה .ידוע לי כי במידה ויהיה חשש מצד מרכז י.נ.ר על הפרת הוראה זו ,יינקטו כנגדי צעדים משפטיים.
 .8הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במיקום הלימודים בתכנית הלימודים ,בסגל המרצים ,בזמני ההרצאות ובמספר
השיעורים והשעות בהתאם למספר התלמידים ובאופן שאינו פוגע בקו הכללי המתוכנן.
 .9ידוע לי כי מרכז י.נ.ר רשאי לפרסם את שמי ופרטי יצירת קשר באתר האינטרנט של המרכז במהלך לימודי ולאחר סיומם ,וזאת לצורך פרסום.
במידה ולא אהיה מעוניין בהצגת פרטי באתר האינטרנט של המרכז ,ידוע לי כי עלי לפנות בכתב למרכז ולבקש הסרת פרטים אישיים מהאתר .ידוע
לי כי בקשה זו הינה באחריותי בלבד כאמור.
 .10ידוע לי כי מרכז י.נ.ר רשאי לפרסם באתר עבודות ומטלות של התלמידים ובינהן מאמרים ,עבודות סמינריוניות ,סיכומים ועוד ,וכן להציע את
העבודה למכירה בתשלום לטובת מטפלים ,חוקרים ובוגרים העוסקים בתחום.
 .11הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסקת לימודים של תלמיד/ה כאשר לדעתה אין התאמה או מכל סיבה הפוגעת בניהול הקורס ו/או
המרכז וזאת עפ“י הודעה מראש ל 7-ימים לפני מועד הפסקת השתתפותו/ה בקורס.
 .12הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לעכב תעודה במידה ותלמיד/ה לא סיים/ה את כל חובותיו/ה למרכז ו/או לדעת הנהלת המרכז
התלמיד אינו ראוי לקבל תעודת הסמכה בתחום זה.
 .13בתכניות דו שנתיות ו/או בקורסי המשך ,ידוע לי כי המשך הלימודים מותנה באישור רכז התכנית והנהלת המרכז.
 .14הנני מצהיר/ה כי הוסבר לי שהתעודות הניתנות ע“י המרכז הינן תעודות המעידות על השכלה בתחום הנלמד ,ואינן מהוות סידור עבודה ,תואר
אקדמי או רישיון עבודה כלשהוא.
 .15ידוע לי כי ההתחייבות לתשלום ללימודים אינה כרוכה או מותנית בקבלת מילגה ממוסד זה או אחר .למען הסר ספק ,ידוע לי כי אין המרכז
אחראי לקבלת מלגות ממוסדות אחרים ,ועל כן ,הוסבר לי כי ההתנהלות לקבלת מילגה הינה באחריותי בלבד.
 .16הנני מתחייב/ת לשלם את מלוא שכה“ל החל עלי בהתאם למופיע בחוזה זה.
 .17הנני מצהיר/ה בזאת שמלאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.
 .18קבלתי תכנית לימודים והבנתי את תוכן ההסכם וקבלתי בהסכמה את תנאיו.
 .19הנני מצהיר ומסכים בזאת כל עניין שיצטרך בירור ,או כל טענה ו/או תביעה אם תהיה לי כלפי המרכז ,מקבל אני על עצמי בקניין גמור על פי
ההלכה ועל פי חוק הבוררות התשכ“ח ) (1968את הסכמתי לדון אך ורק בביה“ד ”שערי הלכה ומשפט“.

סיכום נוסף בין הצדדים______________________________________________:
מסמכים שיש צורך להשלים___________________________________________:
נחתם בפני:
ב“כ המכון ______________:המועמד ______________:תאריך______________:

