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 טופס רישום ליחידה ללימודי תעודה

 ללימודי תעודה בלבד !ידע  והינם קורסים   ורסים הנלמדים ע"י "קרב מגע ישראל"מבוא: הק
שהינה בעלת הידע  Shalom College LLC U u.s.a (" הינה נציגות ונותנת שרות של חב'מציינים כי "קרב מגע ישראל

לל על עליו כוהטכנולוגיה המקצועית( . על כל נרשם חלים חובת קריאת טופס הרישום וכול טופס אחר אשר נדרש לחתום 
ע"י שמור על מדיניות "קרב מגע ישראל " נוהל טוהר הבחינות באתר, התקנון וטופס הרישום הינם התחייבותו להסבר 
 ו האישית בלבד.חתימת

 פרטים אישיים
תאריך לידה                                          מספר זהות                                                             שם משפחה                      שם פרטי

 מין  

      
 

 נ ז      

 מיקוד                                  כתובת                                                                                                       עיר/ישוב         

 
 

  

 מספר נייד                                           מספר טלפון נוסף                                                                                   כתובת דוא"ל 

 מסלול הלימודים
 *מועד תחילת לימודים משוער שם המוסד המלמד תואר נבחר שם הקורס

    

 לימודים כפוף להחלטת המוסד המלמד.*הערה: מועד פתיחת ה
מערכתי  )שלוש מאות וחמישים שקלים חדשים( עבור  יעוץ, בדיקה, הכוונה וטיפול₪  350בסך   הינם :עלות דמי הרישום

 כרטיס אשראי  בלבד. פנימי. ניתן לשלם במזומן או העברה בנקאית או

 !חובה על הסטודנט לקרוא את תקנות נוהל הבחינות באתר ולפעול על פיהם 
 הצהרה

מסרתי לעיל נכונים וכי קראתי בעיון את הפרטים בטופס ההרשמה ובתקנון  א. הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים אשר
 הלימודים וידועים לי  הסדרי ההרשמה, נהלי שכר הלימוד, תנאי התשלום והדרישות המפורטים בהם.  

ת נוספות ב. ידוע לי כי דמי רישום לא מוחזרים בשום מקרה וכי הם נועדו לכסות עלויות שונות בכוח אדם, במחשוב ובתשתיו
 הקשורות להרשמה. 

ג. אני מקבל על עצמי לשלם את גובה שכר הלימוד וידוע לי כי אם אשלם מקדמה עבור שכר הלימוד, דמי המקדמה אינם 
 מוחזרים, אלא בהתאם לתקנון, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הרישום.

ה/חידוש לימודים, התנאים נקבעים בהתאם לתקנון אשר ד. ידוע לי כי בהתייחס לעניין פיגורים בתשלום ולעניין ביטול/הפסק
 .ל דעתו הבלעדי של "קרב מגע ישראל"מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הרישום וניתנים לשינוי על פי שיקו

לגשת להמשיך את לימודי או ה. ידוע לי כי, כל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים עבור שכר הלימוד, לא אהיה רשאי 
 ולא אהיה זכאי לקבל תעודה או אישור על לימודיי.  לבחינות

לשמור על ציוד "קרב מגע ישראל"   . אני מתחייבלתקנון המשמעת של " קרב מגע ישראל "ו. ידוע לי כי עליי לנהוג בהתאם 
 ורכושו ולשאת בכל נזק או אובדן שייגרם על ידי.  

ו בין יחודית  והבלעדית לדון בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלז. הנני מסכים/ה כי לבית המשפט בבאר שבע תהא הסמכות הי
 . הלקוח לבין "קרב מגע ישראל"

, ההחלטה ואחריות ס הנתונים להחלטת "קרב מגע ישראל "ח. ייתכנו שינויים בדרישות או במועד פתיחת מסלול הקור
 .תאמתו למסלול מול "קרב מגע ישראל "ועפ"י שיקולו הבלעדי לבדוק את ה הסטודנט

חתימתי והן באתר "קרב מגע הן ע"י הנהלים והנחיות "קרב מגע ישראל "  ט. הנני מאשר כי חתימתי זו מאשרת את כלל
 על הבנה של כלל הנהלים! ישראל "

וכול נושא משפטי    (Shalom College LLC U u.s.a)" הינו נציגה ונותנת שרות של חברת י. ידוע לי כי "קרב מגע ישראל 

 בד! ולא תהינה כול טענה או תביעה כנגד בכול עניין שהוא. יתנהל מולה בל
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 לפתיחת קורסבהתייחס 

 
"קרב מגע ישראל" או במועד פתיחת שנת הלימודים, הנתונים להחלטת  KMIקרב מגע ישראל / . ייתכנו שינויים בדרישות א'

 ."קרב מגע ישראל" ועפ"י שיקולו הבלעדי לבדוק את התאמתו מולסטודנט , ההחלטה ואחריות הבלבד
 ב'. חובה על הסטודנט להיות מצויד בכלל ציודים הנדרשים להכשרתו בקורס כגון: חליפה ומגנים)להסבר מול ההנהלה(.

 
, לרבות האחריות לתשלום בגין הביטוחלחברות  לכך עליו מול אחריותוכל בלבד  הסטודנטביטוח רפואי תחול על :ביטוח 

 מכל גוף שהוא. טהסטודנשירותים רפואיים שיקבל 
 

ים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן, אין לאכול או הסטודנט ניקיון ושמירה על הציוד
 לשתות בכיתות, התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.

 
 .דהמוסלעדכן את מזכירות  הסטודנט, מחייב את הסטודנטכל שינוי בפרטים האישיים של  עדכון פרטים

 
 :עמוד בכלל דרישות "קרב מגע ישראל " בדגש עלל הסטודנטעל  חובהמציין כי 

 ,אישור  הגשת טפסים חתומים לטובת רישום הם צילום תעודת זהות ,חתימה על תקנון, טופס רישום ,הסבר מסלול
במקרה של ,שחרור מתביעה כנגד המוסד  אישור ביטוח ספורטאים המכסה אומנויות לחימה/הגנה עצמית רפואי,

 ,טופס שיפוי במקרה של תביעה לתביעה שכנגד הסטודנט. פציעה או פגיעה מכול סוג שהוא
 בנוגע לעברו הפלילי. "קרב מגע ישראל"לעדכן את  הסטודנט 
  במסגרת האימונים כולל שימוש בתמונה/סרטונים וכיו"ב לצורך שיווק במדיה  מאשר לצלמוהתלמיד/ה 

 
 :מציינים

 המידע המוצג כאן אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. נכונות המידע עלולה  

 כל המסתמך על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד!.מעת לעת להשתנות

 !מציינים: חובת הסטודנט לבדיקת כלל נושא הרישום , וכל אחריות לכך חלה עליו בלבד 

  !אינם תחת מנהל הספורט או כיו"ב!וכי כלל קורסי הלחימה הינם תחת קרב מגע ישראל בלבד 

  ולא תהיה לא במסגרת האימונים כולל שימוש בתמונה/סרטונים וכיו"ב לצורך שיווק במדיה  לצלמומאשר כי
 שום תביעה כנגד או דרישה או טענה כול שהיא כנגד קרב מגע ישראל מנהלי או עובדיה !

  מגע ישראל " בלבד ואין רשות להשתמש בו לצורכי הדרכה או עשיית רווח.כי כלל החומר הנלמד הינו בבעלות "קרב 

  .כי החומר הנלמד מהווה כלי לשימוש אישי לצורכי הגברת הביטחון והגנה עצמית 

 .."למעוניינים לקבלת רישיון או זכיינות יש לעמוד בתנאים נוספים וזאת מול הנהלת "קרב מגע ישראל 

 

 ן אישי ע"י רכז או מנכ"ל קרב מגע ישראל לאישורו טרם הרשמתו!חובה על כול נרשם לעבור ראיו

 
 חתימה

 הנני מאשר/ת בזאת  כי ביררתי מראש והבנתי את התנאים בטופס ההרשמה והתקנון ואנהג על פיהם:
 כאחד וגברים לנשים מופנה הכתוב

 
 

 
    ____________    ____________    ___________       __________________________ 

 /קרב מגע ישראלת.ז.                      תאריך                חתימה        שם היועץ   שם מלא                                


