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חתימת התלמיד:
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נא לקרוא בעיון ,למלא במקומות המתאימים ,לחתום במקום המסומן ולהחזיר את הטופס אלינו בהקדם

תנאי התקשרות בהרשמה לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית  PROבבית ספר יואל גבע
 .1אני הח"מ (להלן גם' :התלמיד') נרשמתי ללימודים בבית הספר לבגרות של יואל גבע בע"מ (להלן' :בית הספר') ,ובחתימתי בשולי הסכם זה ו/או באמצעות אישור חלופי
בדוא"ל ,הריני להביע את הבנתי ואת הסכמתי ,לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.
 .2אני מתחייב/ת לשלם לכם את מחיר הקורס הכולל המפורט בדף זה או בקישור האינטרנטי אליו מצורף הסכם זה ובמקרה של שינוי הקורס או מועדו באישורכם  -מחיר מחירון
של הקורס החדש (להלן' :מחיר הקורס') ,וזאת עד תחילת הלימודים בקורס.
אלא אם תאשרו לי בכתב הסדר תשלומים אחר ,התשלום עבור מחיר הקורס ייעשה באופן הבא:
א) התשלום עבור מחיר הקורס יועבר לכל המאוחר תוך שבועיים ממועד ההרשמה ,ולא יאוחר משבועיים לפני מועד תחילת הלימודים.
ב) למען הסר ספק ,מובהר כי מחיר הקורס כולל את כל חומר הלימוד בקורס (פרסומים מטעם המרכז לבחינות ולהערכה ,אם ידרשו ,ירכשו על ידי בנפרד).
 .3במידה ואבטל את הרשמתי לקורס ו/או אפסיק את לימודיי במשך תקופת הקורס ,בין אם השתתפתי בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו ,מכל סיבה
שהיא( ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור – שינוי בתנאי הקבלה של האוניברסיטאות  /המכללות) לא אהיה זכאי/ת להחזר כספי כלשהו ,בגין מחיר הקורס ,בין אם
שולם ובין אם לאו ,למעט החזרים כמפורט להלן:
א) במקרה של ביטול הרשמה לקורס עד  30ימים לפני מועד תחילת הקורס:
( .)1במידה ואשיב לבית הספר ,ללא דיחוי ,את כל החומרים שקיבלתי מבית הספר ,מבלי שנעשה בהם כל שימוש ,אהיה זכאי/ת למלוא החזר התשלומים ששולמו
לבית הספר עבור מחיר הקורס.
( .)2במידה ולא אשיב לבית הספר את כל החומרים שקיבלתי ו/או במידה וייעשה שימוש בחומרים ,ו/או במידה וקיבלתי קוד גישה לאתר בית הספר -גם אם לא עשיתי
שימוש בפועל באתר בית הספר ,אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס ,למעט סכום בשיעור שלושה אחוזים ( )3%ממחיר
הקורס ,עבור גישה ללומדות הממוחשבות כמפורט בסעיף (4ו) ,ו/או עבור כל ספרי הלימוד שסופקו לי ושנעשה בהם שימוש ו/או לא הוחזרו לבית הספר.
ב) במקרה של ביטול הרשמה לקורס החל מ 30-ימים לפני תחילת הקורס ועד למועד תחילת הקורס ,אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר
הקורס ,למעט עשרה אחוז ( )10%ממחיר הקורס.
ג) במקרה של ביטול הרשמה לקורס ממועד תחילת הקורס ועד תום שליש מהמפגשים בקורס (המפגש השלישי) ,אהיה זכאי להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר
הקורס למעט ארבעים אחוז ( )40%ממחיר הקורס.
ד) במקרה של ביטול הרשמה לקורס לאחר תום המפגש השלישי בקורס ,לא אהיה זכאי/ת לכל החזר תשלומים שהוא.
ה) במידה ובנוסף לקורס זה נרשמתי לקורסים נוספים בבית הספר ,וככל שבזמן ההרשמה לקורס זה ,קיבלתי הנחה כלשהי על מחיר המחירון שלו ,אזי בנוסף לאמור
בסעיפים (3א) ( -ד) ,במידה ואבטל את הרשמתי ו/או אפסיק את לימודי בקורס ,הרי מוסכם עלי שבית הספר זכאי לערוך חישוב מחדש של מחירי כלל הקורס/ים
אליהם נרשמתי ,לפי מחיר המחירון ,והנחות אם מגיעות לי ,בגין הקורסים שלא בוטלו ,לחייב את חשבוני עפ"י החישוב מחדש ,ולבצע ההחזר ,אם יגיע לי על-פי
סעיפים (3א) ( -ד) ,בהתאם לחישוב מחדש.
ו) על אף האמור בסעיפים (3א) ( -ה) ,במידה ואבטל את השתתפותי בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות שאינן מאפשרות לימודים בכיתה ,אהיה זכאי/ת להחזר
התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס ,ובכפוף למתן הודעה בכתב לבית הספר ,והמצאת האישורים המתאימים שיידרשו ע"י בית הספר ,תוך ארבעה עשר ימים
ממועד התרחשות האירוע ,ובכפוף לאישור בית הספר שאכן איני יכול ללמוד בקורס .סיבות חריגות אלה הנן :גילוי מחלה קשה שלי שלא היתה ידועה לי טרם פתיחת
הקורס ,או אשפוז ממושך שלי או אובדן של בן משפחה מדרגה ראשונה .למען הסר ספק ,יובהר בזאת ,כי החזר כמפורט בס"ק זה אינו רלבנטי כלל ועיקר לביטול
מסיבות אחרות שאינן מנויות בו ,לרבות קבלה ללימודים גבוהים ו/או כל סיבה אחרת.
ז) במקרה בו נרשמתי לקורס (להלן' :הקורס המקורי') ,ולאחר מכן שיניתי בהסכמתכם את הקורס (להלן' :שינוי הקורס') ,לקורס הנפתח במועד אחר (להלן' :הקורס
החדש') ,ולאחר מכן ביטלתי את הרשמתי לקורס החדש (להלן' :ביטול הקורס החדש') ,קביעת הסכום והאחוז שיוחזרו לי ,לפי התנאים שבסעיף  3לעיל ,יהיו אחד
מאלה בהתאמה:
 .1אם שינוי הקורס התרחש לפני פתיחת הקורס המקורי ,ייקבע ההחזר הכספי לפי מחיר הקורס החדש ,כשפרק הזמן שלפיו מחושב ההחזר הכספי ימנה ממועד
ביטול הקורס החדש ועד מועד תחילת הקורס החדש.
 .2אם שינוי הקורס התרחש לאחר פתיחת הקורס המקורי  ,ואילו ביטול הקורס החדש התרחש לפני תחילת הקורס החדש ,ייקבע ההחזר הכספי לפי מחיר הקורס
המקורי ,כשפרק הזמן שלפיו מחושב ההחזר הכספי ימנה ממועד השינוי ועד מועד תחילת הקורס המקורי.
 .3אם גם שינוי הקורס המקורי וגם ביטול הקורס החדש התרחשו לאחר תחילתם של הקורסים ,ייקבעו ההחזר הכספי לפי הנמוך מבין שני החישובים שבסעיפים (3ז)1

מס' תלמיד:
ו(3-ז)  2לעיל.
ח) לעניין סעיף  3זה ,יום הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה ,יהיה היום שבו תקבלו את הודעתי בכתב על הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה .הובהר לי שאי הופעה
לשעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת ,אינה נחשבת ולא תחשב כהודעה על הפסקת הלימודים ,ורק הודעה בכתב שנמסרה
במזכירות בית הספר או נשלחה בדואר רשום ,תיחשב כהודעה על הפסקת הלימודים ולכן אני מוותר בזה מראש על כל טענה הנוגעת למועד ביטול ,שלא נעשה בכתב
בהתאם להוראות סעיף זה.
 .4אשר לתנאי הלימוד העיקריים בבית הספר:
א) בית הספר מתחייב לספק קורס עפ"י הפרטים במערכת הלימודים המצורפת להסכם זה.
ב) הקורס כולל  8מפגשים בני  5שעות לימוד כ"א ,ובסה"כ  40שעות לימוד שהם  53שעות אקדמיות.
ג) בנוסף ,יתקיימו שיעורי תגבור/עזר לפחות חצי שעה לפני ואחרי כל מפגש ,המהווים לפחות  8שעות תגבור שהם  10שעות אקדמיות.
ד) בקורס תיערכנה ,בנוסף למפגשים 2 ,סימולציות מלאות של בחינה ,בהיקף של  4שעות כ"א ,ובסה"כ  8שעות שהן  10שעות אקדמיות.
ה) סה"כ ימנו שעות הקורס לא פחות מ 73-שעות אקדמיות.
ו) בית הספר מתחייב לספק לתלמיד אפשרות כניסה לתוכנות לימוד מילים בעברית ובאנגלית .קוד הכניסה יאפשר לתלמיד להשתמש בחומרי לימוד נוספים שנמצאים באתר ובמערכת
בדיקת החיבורים.
ז) בית הספר מתחייב לספק לתלמיד במהלך הקורס חומר לימוד בהיקף שלא יפחת מ 2,400-עמודי לימוד ותרגול.
ח) התלמיד יהיה זכאי להשתתף בשני שיעורי ניסיון ,בקורס הקודם לקורס אליו נרשם .יצוין ,כי ההשתתפות בשיעורי הניסיון תיעשה רק לאחר תיאום מראש עם בית הספר ,ובכפוף לאילוצי
בית הספר בנוגע למקום בו ייערכו שיעורי הניסיון האמורים.
 .5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וארצה לשנות את הקורס אליו נרשמתי לקורס אחר:
א) עד שבעה ימים לפני מועד תחילת הקורס-
( )1אהיה זכאי/ת לעבור לקורס דומה לקורס אליו נרשמתי ,אשר נפתח באותו מועד ,או במועד שונה ,והכל בתנאי שתקבלו את הודעתי על כך בכתב עד שבעה ימים
לפני תאריך פתיחת הקורס אליו נרשמתי.
( )2מוסכם עלי שאישור בקשת מעבר לקורס אחר מותנה בקיום מקום פנוי בכיתה החלופית ביום קבלת הבקשה על ידכם ,כשלבית ספרכם נשמרת הזכות הבלעדית
לקבוע האם הכיתה החלופית מלאה או לא.
ב) בתוך שבעת הימים אשר לפני מועד תחילת הקורס ולאחר תחילתו ,לא יתאפשר מעבר לקורס אחר.
ג) לא אהיה זכאי/ת להעביר את הזכאות ללימוד בקורס לאדם אחר.
 .6חובת ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית וההתעדכנות בתנאי הקבלה של האוניברסיטאות  /המכללות חלה עלי בלבד.
 .7הריני מאשר/ת כי:
א) במידה ובית הספר ימצא כי אינני מתאים ללימודים בקורס מבחינה פדגוגית ,שמורה לו הזכות להפסיק את לימודיי בקורס ,בכפוף להחזר התשלומים ששולמו עבור
מחיר הקורס.
ב) במידה ובית הספר ימצא כי אינני מתאים ללימודים בקורס מבחינה התנהגותית ,שמורה לו הזכות להפסיק את לימודיי בקורס ,בכפוף להחזר כספי ,אם מגיע ,בהתאם
לכללי ההחזר הנקובים בסעיף (3א) – (3ד) לעיל לעריכת חישוב מחדש כאמור בסעיף (3ה) לעיל.
ג) כל פיגור בתשלום שיעלה על עשרה ימים ולא יוסדר תוך אותם עשרה ימים ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויותיי עפ"י הסכם זה ,אשר תזכה את בית הספר בזכות
להפסיק לאלתר את לימודי בקורס ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לבית הספר לפי כל דין ו/או לפי הסכם זה ,לרבות זכותו לגבות את מלוא הסכומים
המגיעים לו ,בהתאם לתנאי ההחזר המפורטים בסעיף  3בהסכם זה ,והוצאות הגביה.
ד) לבית הספר הזכות לגבות בכל עת באמצעי התשלום שהשארתי בידי בית הספר ,כל תשלום המגיע ממני לבית הספר על פי סעיף  3להסכם זה לעיל ,בכל מקרה בו לא
אסדיר את התשלום עד שבועיים לפני פתיחת הקורס ,ו/או בכל מקרה בו לא אפרע לבית הספר את מלוא הסכומים המגיעים לו ,וכל זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת
המוקנית לבית הספר לפי כל דין ו/או לפי הסכם זה ,לרבות זכותו לגבות הוצאות הגביה.
ה) בכל מקרה של מחלוקת עובדתית כלשהי בין בית הספר וביני ,יהווה כל תיעוד בתוכנות בית הספר ,ראיה לכאורה לתוכנו של התיעוד.
ו) בכל מקרה של סתירה בין הרשום לעיל לבין הרישום בספרי ו/או תוכנות בית הספר ,יחייב הרישום בספרי ו/או בתכנות בית הספר .ט.ל.ח.
 .8מובהר בזאת ,כי כל האמור לעיל חל על כל קורס אליו נרשמתי ,גם במקרים הבאים:
א) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים ולא ניצלתי את הקורס/ים במועד המקורי ,אלא במועד אחר על פי סיכום מראש עם בית הספר.
ב) מקרה בו נרשמתי מראש לקורס/ים ללא מועד ניצול מוגדר (קורס עתידי).
ג) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים במועד שהנו פחות משבעה ימים לפני מועד תחילת הקורס/ים.
ד) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים ולאחר מכן שיניתי את הקורס אליו נרשמתי לקורס/ים אחר/ים ו/או כל שינוי שאערוך בתכנית הלימודים שלי אצלכם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור:
שינוי ימים ו/או שעות ,שינוי מועד ,שינוי כיתה ,שינוי מקצוע וכד'.
ה) כל הרשמה עתידית נוספת לקורס/ים אצלכם.
כל עוד לא אחתום על הסכם לימודים בגין השינויים שערכתי או הקורסים החדשים אליהם נרשמתי כאמור לעיל ,ייחשב הסכם זה כאילו נחתם גם בגין הקורסים
החדשים אליהם נרשמתי ,והוא יחול עליהם בשינויים המחויבים.
 .9האמור בהסכם זה משקף את ההסכמות ביני לבין בית ספר יואל גבע ואין בפרסומים אחרים ,לרבות פרסומים באינטרנט ,לשנות מהסכם זה.
 .10בכל בעיה ו/או שאלה ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בטלפון .1-800-20-40-60
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