
 נספח לטופס הרשמה 

 
 :הקורס מבנה.1

 . בכיתה פרונטלית למידה. 1.1

 .ומעבדות תרגול לימוד חומרי באמצעות למידה. 1.2

 :ומועדיו הקורס קיום.2

 ,הקורס לקיום שנקבע המקום את או/ו המועד את לדחות או/ו לשנות רשאי ס"ביה כי התלמיד לידיעת מובא.2.1

 .      הקורס את לקיים באפשרותו אין כי לתלמיד להודיע רשאי ס"ביה כן כמו. בלבד הצורך  במקרה

  היוודע ממועד שעות 72 תוך לקורס הרשמתו בביטול רצונו על להודיע רשאי התלמיד יהיה כאמור במקרה

 לאמור בנוסף הינם אלו ביטול תנאי. ידו על ששולמו הסכומים בגין מלא כספי להחזר זכאי יהא והוא השינוי דבר

    .                                                                                                                            להלן 3 בסעיף

 או/ו לימוד שעות להפחית או/ו לימוד שעות להוסיף צורך י"ועפ מיוחדים במקרים ס"ביה רשאי, כן כמו. 2.2

 יובאו האמורים השינויים כל(. הקורס של מאלה אחרים ובשעות בימים גם) נכוןל שתמצא כפי הקורס את לערוך

 .השינוי להיוודע סמוך ,מראש סביר זמן התלמיד של לידיעתו

 

 : כספי החזר -הקורס ביטול.3

 :מפגשים 20 עד קורסים

  התשלום גובה                                 הביטול הודעת קבלת מועד

 שנכחת מפגשיםה מספר של  יחסי ערך      שני או ראשון מפגש לאחר או סהקור פתיחת לפני

  ל"משכ10%+

 .  הרשמה לבטל ניתן ולא כספי החזר אין                                ומעלה השלישי מהמפגש

 : ומעלה מפגשים 20 בני קורסים

 םהתשלו גובה                               הביטול הודעת קבלת מועד

                                      .הלימוד משכר 10%+  מפגשיםה מספר של יחסי ערך    ( כולל) רביעי מפגש עדו הקורס פתיחת לפני

             .                                            הרשמה לבטל ניתן ולא כספי החזר אין                                   מפגשים חמישה לאחר

 .נרשם/הלומד י"ע .בלבד בכתב תוגש הביטול בקשת.   1       

 .המרכז במשרד בפועל הבקשה קבלת מועד הוא הקובע המועד.  2       

     

 :תשלוםה  .4

 התשלום. שווים חודשיים בתשלומים או אחד בתשלום– המחאות או אשראי בכרטיס, במזומן. 4.1

 .הקורס תום לפני מחודש לא האחרון התשלום, הקורס תיחתפ מועד לפני שבועיים הראשון

 .(הקורסים רכזת עם בתאום) 

 . ובמועדם במלואם, התשלומים כל פרעון הינו בקורס בפועל להשתתפות תנאי. 4.2

 .₪ 30 של טיפול בדמי יחויב  שיחזור שיק כל       

   לא מהתשלומים יותר או אחד אם, עת בכל התלמיד לימודי את להפסיק רשאי יהא ס"ביה. 4.3

 .מיידי באופן התשלום את להסדיר לו ויאפשר התלמיד בפני כוונתו על יתריע ס"ביה  .יפרעו

 

 :בטלפונים  תירוש לדפנה טלפונית לפנות ניתן, השירות או הקורס לגבי תלונה או שאלה, בירור בכל

 04-8297107: פקס  04-8297153,  04-8297115

 

 :לתכניו הסכמתי את ת/מאשר ואני הנספח את בעיון קראתי                              

 

 

_____________________               _____________        ______________                      ____________  

 המועמד חתימת             ומשפחה פרטי שם                  אריךת                             הקורס שם

 

 

 

 


