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

תנאי התקשרות בהרשמה לקורס אנגלית מדוברת בבית הספר 'יואל גבע'
 .1אני הח"מ (להלן גם' :התלמיד') נרשמתי ללימודי אנגלית מדוברת (להלן' :הקורס') בבית הספר לבגרות של יואל גבע בע"מ (להלן' :בית הספר') ,ובחתימתי בשולי הסכם זה ו/או באמצעות
אישור חלופי בדוא"ל או בקישור אינטרנטי ,הריני להביע את הבנתי ואת הסכמתי ,לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.
 .2אני מתחייב/ת לשלם לכם את הסכומים המפורטים בדף זה או בקישור האינטרנטי אליו מצורף הסכם זה ובמקרה של שינוי קורס/ים או מועדו/ם באישורכם  -מחיר מחירון של
הקורס/ים החדש/ים (להלן' :מחיר הקורס' ו/או 'מחיר הקורסים') ,במועד הרישום לקורס.
 .3הנני מבין כי תשלום מחיר הקורס/ים מכספי הפיקדון האישי של חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי באמצעות הקרן להכוונת חיילים משוחררים מותנה בכוונתי להירשם
לאקדמיה ו/או לעבור מבחן אמי"ר/אמיר"ם.
 .4ידוע לי כי הרשמתי לקורס כוללת בתקופת הקורס :קורס פרונטלי ,שימוש באתר הלימודי המקוון קמפוס גבע וליווי של מנטור .ידוע לי כי זכות השימוש באתר מוגבלת
לתקופת הקורס ו/או הקורס הנוסף ,כהגדרתו בסעיף 5ה) להלן ,שאליו נרשמתי או ארשם ,ומותנית בלימודי בקורס ,והיא תסתיים במוקדם מבין שני המועדים הבאים:
מועד סיום הקורס  /הקורס הנוסף אליו נרשמתי ו/או ארשם או מועד ביטול הרשמתי לקורס  /לקורס הנוסף אליו נרשמתי ו/או ארשם .ידוע לי כי זכות השימוש באתר ו/
או בתכניו ו/או לליווי מנטור ,היא אישית בלבד והנני מתחייב/ת שלא להעביר לאחר/ים את האפשרות להשתמש באתר ו/או לקבל ליווי מנטור ו/או את שם המשתמש ו/
או הסיסמה לשימוש בהם.
 .5במידה ואבטל את הרשמתי לקורס/ים ו/או אפסיק את לימודיי במשך תקופת אחד הקורסים ,בין אם השתתפתי בשיעורים או בחלקם ובי ן אם לאו  ,בין אם עשיתי
שימוש בתכני האתר ו/או ליווי מנטור ובין אם לאו ,מכל סיבה שהיא ,לא אהיה זכאי/ת להחזר כספי כלשהו בגין מחיר הקורס/ים ,בין אם שולם ובין אם לאו ,למעט החזרים
כמפורט להלן:
א) במקרה של ביטול הרשמה לקורס עד מועד תחילת הקורס ,אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס ,למעט עשרה אחוזים
( )10%ממחיר הקורס.
ב) במקרה של ביטול הרשמה לקורס ממועד תחילת הקורס ועד לתום המפגש הרביעי בקורס ,אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס ,למעט
ארבעים אחוזים ( )40%ממחיר הקורס.
ג) במקרה של ביטול הרשמה לקורס לאחר תום המפגש הרביעי בקורס ,לא אהיה זכאי/ת לכל החזר תשלומים שהוא.
ד) ידוע לי כי לא אהיה זכאי לבטל את הקורס הפרונטלי בלבד ,וכי ביטול הקורס משמעו ביטול הקורס על כל רכיביו ,לרבות זכות השימוש באתר וליווי המנטור בתקופת
הקורס והקורס הנוסף כהגדרתו בסעיף 5ה) להלן ,אולם זאת מבלי לגרוע מזכויותי לבטל אך ורק את הרשמתי לקורס הנוסף (ככל שנרשמתי אליו טרם סיום הקורס) ,
בתנאי הביטול המפורטים בסעיף 5ה) להלן.
ה) ידוע לי כי בעת רישומי לקורס  ,במהלכו או עם סיומו אהיה זכאי ,בתוספת תשלום כמפורט להלן ,לרכוש מבית הספר ,אחד מהמפורטים להלן :זכות שימוש באתר,
לתקופת שימוש בת שלושה חודשים נוספים ,שתתחיל במועד סיום הקורס ותסתיים שלושה חודשים לאחר מכן ו/או לרכוש זכות שימוש באתר לתקופה כאמור
בתוספת ליווי מנטור (לעיל ולהלן' :הקורס הנוסף') ,והכל בכפוף לתשלום תמורתו ,עפ"י מחירון בית הספר שיהא תקף בעת ההרשמה אליו .במקרה של ביטול הקורס
הנוסף בלבד ,יחולו ההוראות הבאות:
 .1במקרה של ביטול הרשמה לקורס הנוסף בלבד ,עד לתום המפגש ה  11-בקורס הפרונטלי ,אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו לבית הספר עבור רכיב מחיר
הקורס הנוסף שבוטל כאמור.
 .2במקרה של ביטול הרשמה לקורס הנוסף בלבד ,לאחר תום המפגש ה  11-בקורס הפרונטלי ועד מועד תחילת הקורס הנוסף שבוטל ,אהיה זכאי/ת להחזר
התשלומים ששולמו לבית הספר עבור רכיב מחיר הקורס הנוסף שבוטל כאמור ,למעט עשרה אחוזים (  ) 10%ממחיר הקורס הנוסף שבוטל.
לענין זה ידוע לי כי תאריך תחילת השימוש באתר שמסרתי לבית הספר בעת רישומי הטלפוני לקורס הנוסף ,בכפוף לתשלום מלוא תמורתו עד אותו מועד ,יהווה
את מועד תחילת הקורס הנוסף (לעיל ולהלן' :מועד תחילת הקורס הנוסף').
 .3במקרה של ביטול הרשמה לקורס הנוסף בלבד ,ממועד תחילת הקורס הנוסף שבוטל ועד חלוף  14ימים ממועד תחילתו ,אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו
עבור רכיב מחיר הקורס הנוסף שבוטל כאמור ,למעט ארבעים אחוזים (  ) 40%ממחיר הקורס הנוסף שבוטל.
 .4במקרה של ביטול הרשמה לקורס הנוסף בלבד ,לאחר חלוף  14ימים ממועד תחילת הקורס הנוסף שבוטל ,לא אהיה זכאי/ת לכל החזר תשלומים שהוא.
ו) בנוסף לאמור בסעיפים (5א) ( -ה) ,במידה ואבטל את הרשמתי ו/או אפסיק את לימודי בקורס/ים (כולם או חלקם) ,וככל שבעת ההרשמה קיבלתי הנחה כלשהי על
מחיר המחירון של הקורס/ים ,הרי מוסכם עלי שבית הספר זכאי לערוך חישוב מחדש של מחירי 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 (5א) ( -ה) ,בהתאם לחישוב מחדש.

מס' תלמיד:
ז) על-אף האמור בסעיפים (5א) ( -ה) ,במידה ואבטל את השתתפותי בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות שאינן מאפשרות לימודים בכיתה ,אהיה זכאי/ת להחזר
התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס ,באופן יחסי למספר השיעורים שנותרו ממועד הביטול ועד לסיום הקורס ,ובכל מקרה לא פחות מעשרה אחוזים ( ) 10%
ממחיר הקורס ,ובכפוף למתן הודעה בכתב לבית הספר ,ולהמצאת האישורים המתאימים שיידרשו ע"י בית הספר תוך ארבעה עשר ימים ממועד התרחשות האירוע,
ובכפוף לאישור בית הספר שאכן איני יכול ללמוד בקורס .נסיבות 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.
ח) על אף האמור בסעיפים (5א) – (ה) ,מובהר בזה כי:
 .1בגין ביטול הרשמה טלפונית לקורס ,שיתבצע תוך  14ימים מיום ההרשמה הטלפונית  ,א ו מיו ם שקיבלתי מכם בדוא"ל את הסכם הלימודים ,לפי המאוחר ,ובתנאי
שביטול כאמור יעשה לפחות  2ימים ,שאינם ימי מנוחה ,קודם למועד תחילת הלימודים בקורס ,אהיה זכאי/ת להחזר כל התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס,
בניכוי דמי ביטול בסך .₪ 100
 .2בגין ביטול הרשמה פנים אל פנים לקורס ,שיתבצע תוך  14ימים מיום ההרשמה ,ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות  14ימים ,שאינם ימי מנוחה ,קודם למועד
תחילת הלימודים בקורס ,אהיה זכאי/ת להחזר כל התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס ,בניכוי דמי ביטול בסך .₪ 100
ט) במקרה בו נרשמתי לקורס (להלן' :הקורס המקורי') ,ולאחר מכן שיניתי בהסכמת בית הספר 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 שלא יוחזרו לי ,לפי התנאים שבסעיף 5
לעיל ,יהיו אחד מאלה בהתאמה:
 .1אם שינוי הקורס התרחש לפני פתיחת הקורס המקורי ,ייקבעו הסכום והאחוז שלא יוחזרו לי 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 ,ייקבעו הסכום והאחוז שלא יוחזרו לי 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 הסכום והאחוז שלא יוחזרו לי לפי הגבוה מבין שני המקרים
שבסעיפים (5ז)  1ו ( 5-ז)  2לעיל.
י) לעניין סעיף  5זה ,יום הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה ,יהיה היום שבו תקבלו את הודעתי בכתב על הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה .הובהר לי שאי הופעה
לשעורים ו/או אי שימוש באתר ו/או בליווי המנטור ו/או הודעה בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת ,אינה
נחשבת ולא תיחשב כהודעה על הפסקת הלימודים ,ורק הודעה בכתב שנמסרה במזכירות בית הספר או נשלחה בדואר רשום ,תיחשב כהודעה על הפסקת הלימודים,
ולכן אני מוותר/ת בזה מראש על כל טענה הנוגעת למועד ביטול ,שלא נעשה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 .6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וארצה לשנות את הקורס אליו נרשמתי לקורס אחר הנפתח באותו המועד או במועד שונה:
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.
 .7הריני מאשר/ת כי:
א) במידה ובית הספר ימצא כי אינני מתאימ/ה ללימודים בקורס מבחינה התנהגותית ,שמורה לו הזכות להפסיק את לימודי בקורס ,בכפוף להחזר כספי ,אם מגיע,
בהתאם לכללי ההחזר הנקובים בסעיף  5לעיל ,ולעריכת חישוב מחדש כאמור בסעיף .5ו) לעיל.
ב) כל פיגור בתשלום שיעלה על עשרה ימים ולא יוסדר תוך אותם עשרה ימים ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויותי 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  5לעיל ,והוצאות הגביה.
ג) לבית הספר הזכות לגבות בכל עת ,באמצעי התשלום שהשארתי בידי בית הספר ,כל תשלום המגיע ממני לבית הספר על פי סעיף  5לעיל ,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 את מלוא הסכומים המגיעים לו ,בהתאם לתנאי ההחזר המפורטים בסעיף  5לעיל ,והוצאות הגביה.
ד) בית הספר יהיה רשאי וזכאי בכל עת ,עד מועד תחילת הקורס ו/או הקורס הנוסף שאליו נרשמתי ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי  ,לבטל ו/או לשנות את הקורס/ים
שאליו/הם נרשמתי ,מבלי שיהא עליו למסור על כך הודעה מראש .במקרה של ביטול קורס/ים אליו/הם נרשמתי ,אהיה זכאי אך ורק להחזר הסכום ששילמתי עבור
הקורס/ים שבוטל/ו כאמור ,בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,שיחושבו ממועד תשלום תמורת הקורס/ים על ידי ועד מועד ההחזר בפועל (להלן" :סכום
ההחזר") ,והריני מוותר בזה באורח בלתי חוזר ,מראש ובדיעבד ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מבית הספר ,שעניינה ו/או עילתה ביטול ו/או שינוי הקורס/ים
אליו/הם נרשמתי ,למעט תביעת תשלום סכום ההחזר עבור קורס/ים שבוטל/ו.
ה) מוסכם עלי כי במקרה בו מחיר הקורס/ים שולם ע"י אדם ו/או גוף אחר שאינם אני ,אזי כל החזר המגיע לי כאמור בסעיף  5לעיל ,ככל שמגיע ,יוחזר ישירות לאדם ו/או
הגוף ששילם לבית הספר את תמורת הקורס/ים.
ו) בכל מקרה של מחלוקת עובדתית כלשהי בין בית הספר וביני ,יהווה כל תיעוד בתוכנות בית הספר ,ראיה לכאורה לתוכנו של התיעוד.
ז) 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 לקורסים הנוספים ו/או אחד מהם לאחר רישומי לקורס.
ב) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים ולא ניצלתי את הקורס/ים במועד המקורי ,אלא במועד אחר באישור בית הספר בכתב ומראש.
ג) מקרה בו נרשמתי מראש לקורס/ים ללא מועד ניצול מוגדר (קורס עתידי).
ד) מקרה בו נרשמתי באופן טלפוני ו/או מקוון.
ה) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים במועד שהנו פחות מ  14-ימים לפני מועד תחילת הקורס/ים.
ו) מקרה בו נרשמתי לקורס/ים ולאחר מכן שיניתי את הקורס/ים אליהם 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'.
ז) כל הרשמה עתידית נוספת לקורס/ים אצלכם.
כל עוד לא אחתום על הסכם לימודים ,בגין השינויים שערכתי או קורס/ים חדש/ים ו/או נוסף/פים אליו/הם נרשמת י כאמו ר לעיל  ,ייחשב הסכם זה כאילו נחתם גם בגין הקורס/ים
החדש/ים ו/או הנוסף/פים אליו/הם נרשמתי ,והוא יחול עליו/הם בשינויים המחויבים.
 .9האמור בהסכם זה משקף את ההסכמות ביני לבין בית ספר יואל גבע ואין בפרסומים אחרים ,לרבות פרסומים באינטרנט ,לשנות מהסכם זה .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהוראות תקנון
אתר בית הספר ,שאינן סותרות את הוראות הסכם זה.
 .10בכל בעיה ו/או שאלה ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בטלפון 1-800-20-40-60
תאריך ___________________ :חתימת התלמידX ___________________ :

נספח להסכם
אני מסכים/מה בזאת לקבל מידע ,עדכונים ודברי פרסומת באמצעות הדואר ,דוא"ל ומיסרונים.

חתימת התלמידX ___________________ :
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