הסכם התקשרות ללימוד קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית
ניתן לשלוח עותק חתום של הסכם זה לדוא"ל | info@aviramfeldman.co.il :סמל מוסד 01688093

פרטי התלמיד

.1

שם משפחה _________________ :שם פרטי ____________________ :ת"ז כולל ספרת ביקורת___________________________ :
תאריך לידה ______________ :כתובת _______________________________ :נייד _______________ :טל'_______________:
כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________ :נבחן בעבר_____________________________ :
שם האדם הרושם את התלמיד לקורס שפרטיו מטה ____________________ :תאריך_______ :

חתימהX ________________ :

פרטי הקורס

.2

הקורס יתחיל בתאריך __________ בשעה _______ בסניף המצוי בעיר _______ ברחוב ________________ והמפגש האחרון ייערך
בתאריך _______________  .מפגשי הקורס ייערכו בהתאם ללוח המפגשים שנמסר לי או שנשלח אליי לכתובת הדוא"ל המופיעה בסעיף ,1
ע"י נציג מטעם "אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי בע"מ סמל מוסד ( "01688093להלן" :בית הספר ו/או החברה") בתאריך ____________

.3

להלן רכיבי הקורס:

()1

 30מפגשי לימוד בני  5שעות.

()2

 17בחנים.

()3

 4סימולציות.

()4

לימוד ותרגול באמצעות חומרי הלמידה שיחולקו במהלך הקורס.

()5

אזור אישי פעיל באתר ביה"ס.

()6

תלמיד זכאי להשתתף בשני שיעורי ניסיון ללא תשלום בקורסים קודמים לקורס אליו נרשם ,וזאת בתיאום מול החברה ובאישורה בכתב
ובכפוף לאילוצי החברה.

.4

מפגשי הלימוד ייערכו בהתאם ללוח המפגשים הנזכר לעיל בסעיף (. )2

.5

החברה תודיע בכתב לכלל התלמידים בגין כל שינוי בתאריך ו/או בשעה ו/או אחר הנוגע ללוח המפגשים הנ"ל ובתנאי שסך שעות הלימוד
שתוארו בתת סעיף ( )3מעלה תישמרנה.

.6

חומרי הלימוד שיחולקו במהלך הקורס כלולים בעלות הקורס דהיינו החברה לא תיגבה בעדם תשלום נוסף .להבדיל ,עלות הבחינה אינה כלולה
בקורס ,זו תשולם על ידי התלמיד ישירות למרכז לבחינות ולהערכה והיא באחריות התלמיד ועל חשבונו .החברה תזכיר לכלל התלמידים,
בכתב ,להירשם לבחינה במועד ההרשמה הסדירה על מנת למנוע מכלל התלמידים כאחד להירשם באיחור לבחינה ,הליך הכרוך בתוספת
תשלום קרי עלותו גבוהה יותר מאשר ההרשמה במועד הסדיר.

.7

החברה אינה רשאית להעביר תלמיד הנרשם ללימודים בסניף מסוים ללמוד בסניף אחר ,ואינה מחויבת להיעתר לבקשה מסוג זה שתגיע מצידו
של תלמיד ,תהא הסיבה אשר תהא ,אם וכאשר.

.8

היה והחברה תבטל ו/או תשנה את הקורס ו/או את מועדיו עליה להודיע בכתב לתלמיד עד שבעה ימים לפני תחילתו של הקורס .במקרה זה,
יוחזר לתלמיד כספו במלואו וחומרי הלימוד שקיבל יישארו ברשותו .במקרה זה יהיה התלמיד רשאי לבטל את הרשמתו לקורס תוך  48שעות
ממועד קבלתו את ההודעה הנ"ל מהחברה ויקבל החזר כספי מלא קרי את כל כספו ששולם עד כה בחזרה.

חתימת התלמיד

_______________________ x
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.9

החברה רשאית לשנות את מבנה הקורס כרצונה .במקרה דנן ,עליה להודיע לכלל תלמידיה בכתב .החברה אינה תשלים לתלמיד שנעדר
ממפגש ,תהא הסיבה אשר תהא ,את תוכנו באופן פרונטלי אלא באמצעות דפי סיכום בלבד ו/או בכל אופן שתצא לנכון מתוך אחריות כלפי
התלמיד ,לרבות במקרה בו הודיע על כך התלמיד מראש.

.10

פרטי מוקד השירות מטעם החברה המופקד על קבלת פניות ו/או תלונות :סניף ראשי קריית גת ,לכיש , 5קומה  ,1טל' .077-420-040-60

פרטי הבחינה

.11

הקורס אליו נרשמתי ילמדני לבחינה הפסיכומטרית (להלן" :הבחינה") שתיערך בתאריך ________________ במועד הקרוי

_______________ (להלן" :מועד הבחינה הפסיכומטרית") .ההרשמה הסדירה לבחינה תסתיים בתאריך _______________ ואני מודע
לכך שעלות הבחינה אינה כלולה בעלות הקורס דהיינו ההרשמה לבחינה היא באחריותי ועל חשבוני ,והרשמתי לבחינה תיעשה ישירות מול
"המרכז הארצי לבחינות ולהערכה" (להלן" :מאל"ו") ,והרשמתי והשתתפותי בקורס אינן מותנות ,יחד ולחוד ,בהרשמתי או באי הרשמתי
לבחינה הנ"ל .באתר של מאל"ו שכתובתו  www.nite.co.ilאוכל למצוא מידע עדכני ומחייב בדבר הרשמתי לבחינה הפסיכומטרית אליה
איערך בקורס.

תנאי ההתקשרות

.12

הריני להתחייב בפני החברה לשלם את מחיר הקורס במלואו הכולל את כל חומר הלימוד לקורס אולם אינו כולל את עלות ההרשמה

לבחינה ככתוב מעלה.

.13

אני החתום מטה מאשר בזאת את הרשמתי לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית ב"אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי בע"מ" ובחתימתי

בחלקו התחתון של כל עמוד בהסכם זה ו/או בכל מקום המסומן על ידי  Xו/או באמצעות שליחת עותק בדוא"ל אשר נסרק ונחתם
בחתימתי ,את הסכמתי ואת הבנתי לתנאי ההתקשרות הכתובים בהסכם זה.

.14

אם אבקש בכתב לבטל את הרשמתי אל הקורס אליו נרשמתי אשר פרטיו מעלה ,תהא הסיבה אשר תהא ,לא אהיה זכאי להחזר כספי

כלשהו ,פרט למקרים הבאים בהם אהיה זכאי להחזר כספי ובהתאם לתוכן הסעיפים הבאים ,להלן:
( )1אם אבטל את הרשמתי לקורס עד  30ימים לפני תחילתו ,ובמידה ואשיב לחברה ,מיידית ,את כל חומרי הלימוד שקיבלתי מהם מבלי
שהשתמשתי בהם אהיה זכאי להחזר מלא לתשלומים ששולמו לחברה עבור מחיר הקורס.
( )2אם אבטל את הרשמתי לקורס עד  30ימים לפני תחילתו ,ובמידה ולא אשיב לחברה ,מיידית ,את כל חומרי הלימוד שקיבלתי ו/או
במידה ועשיתי שימוש בחומרי הלמידה שקיבלתי מהחברה אהיה זכאי להחזר כספי בגין התשלומים ששולמו לחברה עבור מחיר
הקורס פרט לעשרה אחוז מעלות הקורס.
( )3אם אבטל את הרשמתי לקורס החל מ־ 30ימים לפני תחילת הקורס ועד ליום תחילת הקורס אהיה זכאי להחזר כספי בגין התשלומים
ששולמו לחברה עבור מחיר הקורס פרט לעשרה אחוז מעלות הקורס.
( )4אם אבטל את הרשמתי לקורס ממועד תחילת הקורס ועד תום שליש ממפגשי הלימוד ו/או ההנחיה (יובהר למען הסר ספק כי
הסימולציות אינן חלק ממפגשי הלימוד וההנחיה הפרונטליים בקורס) בקורס (מפגש מס'  )8אהיה זכאי להחזר כספי בגין התשלומים
ששולמו לחברה עבור מחיר הקורס פרט לארבעים אחוז מעלות הקורס.
(" )5יום הפסקת הלימודים" ,תהא הסיבה אשר תהא ,יהא היום בו תקבל החברה את הודעתי בכתב.
( )6החזר כספי יישלח לתלמיד ,אם וכאשר ,עד  30ימי עבודה מהמועד בו החברה תקבל את ההודעה.
( )7לא ניתן לבצע "העברת זכויות" לקורס חוזר לאדם אחר ,תהא הסיבה אשר תהא.

חתימת התלמיד

_______________________ x
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.15

הריני מתחייב להתנהג באופן נאות בקורס ולהישמע להוראות נציגי החברה שתהיה רשאית להפסיק את לימודיי ללא החזר כספי אם לא

כך ,והריני מתחייב לפצות כספית את החברה אם יוסב לה נזק כתוצאה מכך שלא אקיים את התחייבותי  ,והריני מתחייב לא להשתמש שלא
כדין בחומרי הלימוד של החברה ולא להפר את זכויות היוצרים של החברה.

.16

הכתוב תחת הכותרת "תנאי ההתקשרות" יחול גם במקרה בו יוסכם בין החברה לתלמיד על הקפאת השתתפותו של התלמיד בקורס ו/או

שינוי מועד הקורס אליו נרשם.

.17

קורס חוזר ו/או קורס נוסף – להלן :נכח תלמיד ב  90%ויותר משעות הלימוד בקורס וביצע את מטלות הקורס ונבחן במבחנים שהיו

בקורס ו/או בכלל המבדקים בקורס יהיה זכאי לקורס נוסף ו/או קורס חוזר ב  50%הנחה .התלמיד רשאי לממש את הזכות הזו עד  5שנים
מהיום בו קיבל את הזכות הזו .ביטול ההרשמה לקורס החוזר ו/או הנוסף יחולו כלל תנאי הסכם זה .לימוד בקורס חוזר כפוף למגבלות
החברה.

.18

אם אבקש מהחברה ללמוד בקורס אחר הדומה ומוצע על ידי החברה עד  7ימים לפני המועד שנקבע לתחילת הקורס אהיה זכאי לכך אם

הקורס האחר ייפתח באותו המועד ובתנאי שאגיש את בק שתי זאת בכתב ובתנאי שיהיה מום בכיתה .החברה תקבע האם יש ,או אין ,מקום
בכיתה ,ואני מבין זאת.

.19

חובת ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית והכרת תנאי הקבלה למוסד אקדמי זה או אחר חלה עליי.

.20

מצאה החברה שאיני מתאים ללמוד בקורס בשל נסיבות פדגוגיות ,אלה תיקבענה על ידי החברה בלבד ,תוכל להחזיר לי את התשלום

לקורס ולהפסיק את לימודיי בקורס לאלתר.

.21

מ צאה החברה שאיני מתאים ללמוד בקורס בשל נסיבות התנהגותיות ,אלה תיקבענה על ידי החברה בלבד ,תוכל להחזיר לי את התשלום

לקורס ולהפסיק את לימודיי בקורס לאלתר.

תנאי התשלום

.22

המחיר הכולל לתשלום בפועל של לימוד הקורס ,לרבות דמי ההרשמה ,הוא _________________________  ₪בלבד.

.23

הריני להתחייב בפני החברה לשלם את מחיר הקורס במלואו.

.24

פיגור בתשלום שיעלה על  12ימים ייחשב כהפרה יסודית של התחייבותי להסכם זה אשר תזכה את החברה בהוצאות הגבייה ,אם וכאשר

תיווצרנה ,כתוצאה מהפיגור הנ"ל.

.25

פירוט אופן התשלום:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

.26

הסכם זה אינו ניתן להעברה לאדם אחר ,הינו אישי.

חתימת התלמיד

_______________________ x
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הצהרת התלמיד
קראתי את ההסכם הזה ,הבנתי אותו היטב ,ונמסר לי העתק של הסכם זה באפן פיזי ו/או באמצעות שליחתו לכתובתי בדואר האלקטרוני
שכתבתי בסעיף  1מעלה.

שם פרטי ________________ :שם משפחה _______________:תאריך _______________ :חתימהx ___________________ :

הצהרת נציג החברה
הסכם התקשרות זה הינו סטנדרטי ,וכל המידע המופיע בו נמסר לכל תלמיד הנרשם לקורס הכנה ל בחינה הפסיכומטרית בחברה .כמו כן ,באתר
הרשמי של החברה שכתובתו  www.aviramfeldman.co.ilניתן למצוא את ההסכם הנ"ל ,לקרואו ואף להדפיסו .כמו כן ,הסברתי לתלמיד
שפרטיו מופיעים בהסכם זה ,ככל יכולתי ,את תוכנו של הסכם זה ולמיטב הבנתי הוא הבין היטב את תוכנו.

תאריך _______________ :חותמת החברה _________________ :שם נציג החברה _____________ :חתימהx _______________ :

חתימת התלמיד

_______________________ x
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