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 'בסמסטר  -"פלומדים אקדמים שנה"ל תש –אישור הוריםטופס 

 יש למלא את טופס ההרשמה המצורף יחד עם הטפסים הנוספים הנדרשים

 shohamlankry@tauex.tau.ac.ilולהחזירם במייל 

 שם משפחה: ________________    שם פרטי: ________________    ת.ז.: ______________

: ____________________עירשם ביה"ס: ____________________            

 אישור כללי .1

 .מוטלת עליי בלבדבמועד ובשלמות  על הגעתו/ה של בני/בתי לאוניברסיטה האחריותלי כי  ידוע

האוניברסיטה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל . עצמאימאשר לבני/בתי להגיע ולחזור באופן  אני

אופן שהוא על כל נזק, גוף או רכוש, שייגרם לילד ו/או למלווה עד הגעתו אל קמפוס האוניברסיטה 

 ובדרך חזרה ממנו. בזמן השהות באוניברסיטה התלמיד/ה מבוטח.

 בריאותהצהרת  .2
 

 .לא ידוע לנו על מגבלות בריאותיות של בננו/בתנו 
 

  יש לבננו/ בתנו מגבלות בריאותיות 
 

  _________________________________________________________________אור המגבלה תי

____________________________________________________________________________ 

 פרסוםאישור  .3

הרינו מאשרים פרסום ראיון ו/או תמונת בשימוש בתמונת בננו/בתנו שיעשו במסגרת פעילות באוניברסיטת תל 

 אביב לנוער לטובת פרסום לתכנית מדעני וממציאי העתיד או פרסום לאוניברסיטת תל אביב.

 פירוט רכיבי שכר הלימוד .4

תשלום חד פעמי –דמי רישום   -ת"א בעבר יברסיטתבאונתלמידים שלמדו קורס אקדמי  
 פטורים מתשלום זה

400 ₪ 

. פטורים מתשלום זה תלמידים שנרשמים לקורסים מקוונים  חד שנתי – דמי אבטחה
תלמידים שכבר נרשמו בשנת תש"פ לקורס בסמסטר א' 

 פטורים מתשלום זה

500 ₪ 

קורס אקדמיבעבור כל  –שכר לימוד    500 ₪ 

גבור בעבור כל ת –שכר לימוד 

 אקדמי

 400  ₪ 

 ₪  200   דמי טיפול
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 נהלי ביטול .5

 -ב על ביטול השתתפות יש להודיע בכתב עד תום השבועיים הראשונים מפתיחת שנת הלימודים האקדמית .א

20/3/20. 

 משכר הלימוד. 75%תלמיד שהודיע על ביטול בזמן ובכתב יהיה זכאי להחזר בגובה  .ב

 -אחרי ה -ביטול השתתפותו לאחר השבועיים הראשוניםשכר הלימוד לא יוחזר, אם התלמיד הודיע על  .ג

20/03/20. 

אם בחישוב הסופי של מאזן שכר הלימוד יתברר שהתלמיד שילם סכום שאינו תואם את היקף הלימודים  .ד

 יזוכה בהתאם. \אליהם נרשם בפועל, הוא יחויב 

 

 תשלום .6
 

 16/2/20לינק לתשלום אלקטרוני יישלח אליכם במייל בתאריך ה

: 1/3/20עד לתאריך ה להגיש בקשה למלגה על רקע כלכלי או בקשה למלגת נסיעות לדפנה געתון למייל **ניתן

dafnaga@tauex.tau.ac.il 

 

 

 ואנו מאשרים את ההשתתפות בתכנית. 1-5קראנו את סעיפים 

 האם: _________________________שם  ____________________________האב:  שם

 חתימה: __________________________ _______ ______________________: חתימה

 תאריך: __________________________ _   ____________________________: תאריך

 על שני ההורים לחתום.*

 ר של החלטת בית המשפט בעניין זה.גרושים: ימציא ההורה בעל הזכות להחזיק בילד העתק מאושהורים 
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