
 

 הסכם לימודים לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית  

 :פרטי הנרשם

  _______________________________ שם פרטי: 

  _____________________________ : משפחהשם 

 : פרטי הקורס ___________ _ _: __מספר ת.ז. )כולל ספרת ביקורת(

 ______ _______________ מועד הקורס:  ___________ _ _________________ תאריך לידה:

 ______________ : סתאריך פתיחת הקור ________________________________ : ' ניידטל

 ____________________ מחיר הקורס:    _ _______________________: _________כתובת

  _________________________________ : דוא"ל

 ג'יניוסבבית ספר  טרית קורס הכנה לבחינה הפסיכומהרשמה להתקשרות בתנאי  

הסכם    לעובחתימתי  (,  'בית הספר')להלן:    פסיכומטרי  סובבית הספר ג'ינינרשמתי ללימודים  הח"מ  אני   .1
 .  זה בהסכםת המפורטים ההתקשרו לתנאי   הסכמתי את הבנתי ואת ה/מביע  אני  זה

את   .2 לכם  לשלם  מתחייב/ת  הקורס  חמאני  המיר  הלוזאת    ,זה  בהסכםפורט  הכולל  תחילת  ימודים  עד 
 .  תשלומים אחר לי בכתב הסדר אלא אם תאשרו , סבקור

 (: 2008  -, תשס"טים ם פסיכומטריניכוחוק הפיקוח על מ)לפי    והחזר כספי פות בקורס  תתהשביטול   .3
לקורס  אם הרשמתי  את  בין    ,אבטל  הקורס,  תקופת  במשך  לימודיי  את  אפסיק  השתתפתי  ו/או  אם 
או  יעוריבש סיבם  מכל  לאו,  אם  ובין  שהיאבחלקם  האמורת,  )לרבו  ה  מכלליות  לגרוע  שינוי  ,  ומבלי 

של הקבלה  להח,  המכללות(/ת והאוניברסיטא  בתנאי  זכאי/ת  אהיה  כלשהוכ  זר לא  מחיר    ספי  בגין 
 למעט החזרים כמפורט להלן:הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, 

הרשמה   ( א  ביטול  של  עד  במקרה  ל   30לקורס  מו ימים  תחילת  פני  זכאי   , הקורס עד  החזר  מלוא  ל   ת / אהיה 
  ספרים את ערכת ה פר  אם קיבלתי מבית הס   , ת עם זא עבור מחיר הקורס.    בית הספר התשלומים ששולמו ל 

  חמש   ם שיוחזר לי ו מהסכ   ו יקוזז   , ימוש ש   בה עשה  או שא   , לבית הספר את הערכה    ולא אשיב   פי גר ה   והלוח 
   . שהם עלות הערכה שניתנה לי   , ( ש"ח   550)   ש"ח וחמישים  מאות  

  ה י אה קורס,  עד למועד תחילת ה תחילת הקורס ו   י ימים לפנ   30-החל מ   מקרה של ביטול הרשמה לקורס ב  ( ב 
( ממחיר  10%)   ים רה אחוז עבור מחיר הקורס, למעט עש   הספר ת  בי למו ל ו להחזר התשלומים שש   ת / זכאי 

כן   הקורס.  הס   , כמו  קיבלתי מבית  ה פר  אם  ערכת  הגרפי   ספרים את  לבית  את הערכה    ולא אשיב   והלוח 
  550)   ש"ח וחמישים  מאות    חמש סכום נוסף של    ם שיוחזר לי ו מהסכ   יקוזז   , ימוש ש   בה עשה  או שא   , הספר 
   . ם עלות הערכה שניתנה לי ה ש   , ( ש"ח 

  ת / אהיה זכאי,  הרשמה לקורס ממועד תחילת הקורס ועד תום שליש מהמפגשים בקורס מקרה של ביטול  ב  (ג
שלהחז התשלומים  עבשולמר  הקורסו  מחיר  הקורס.  40%)  יםאחוז ארבעים    למעט   ,ור  ממחיר   )

 לי. ווהלוח הגרפי שניתנ  םיהיה עלי להשיב לבית הספר את ערכת הספריבמקרה זה לא 

לא אהיה זכאי/ת לכל החזר    ,בקורס  שליש מהמפגשיםר תום  לקורס לאח  מהרשקרה של ביטול המב (ד
  ו היה עלי להשיב לבית הספר את ערכת הספרים והלוח הגרפי שניתנ יבמקרה זה לא    ומים שהוא.תשל

 לי. 

אפשרות  שאינן מו  טתיליבש  , שאינןובלתי צפויות  נסיבות חריגותבשל    שתתפותיה  במידה ואבטל את (ה
בלימודילהשלי   משפ)בעיות    םתתף  או  אישיות  חריגותבריאותיות,  לקבלה  חתיות  הכוונה  אין   .

זכאי,  (באקדמיה  ללימודים ובכפוף למתן  הקורס ר מחיר  ים ששולמו עבולהחזר התשלומ   ת /אהיה   ,
הספר,   לבית  בכתב  הספרהודעה  בית  ע"י  שיידרשו  המתאימים  האישורים  אם  זאת,    ם ע   .והמצאת 

  בה עשה  או שא   , לבית הספר את הערכה    ולא אשיב   והלוח הגרפי   ם ספרי את ערכת ה   פר קיבלתי מבית הס 
 . שהם עלות הערכה שניתנה לי   , ( ש"ח   550)   ש"ח וחמישים  מאות    חמש   ם שיוחזר לי ו מהסכ   ו יקוזז   , ימוש ש 

 .קפים נם תה איבעל פ   או הודעה   וריםצריך להתבצע בכתב. אי הגעה לשיע   ביטול ההרשמה ,  3 לעניין סעיף  (ו 



 .עבור הקורס  ע לגורם ששילם לבית הספר י סעיף זה יתבצ ההחזר הכספי לפ ( ז 

 : בית הספרד העיקריים בתנאי הלימו .4

)שיעורים, סדנאות למידה פעילה, קבוצות    בממוצע שעות לימוד    4.5-בני כם  מפגשי  20הקורס כולל   (א
ועוד   וסימולציות(  עזר  שיעורי  א  37עבודה,  בפורמט  מוקלטים  בממוצע,  שעה  כחצי  בני  -שיעורים, 

 ימוד אקדמיות.  שעות ל  142-שעות לימוד שהן כ 107-ככרוני, ובסה"כ סינ

 .  )אונליין( וונתתכונת מקהלימודים יתקיימו במ (ב

עמודי לימוד   4,000-קף שלא יפחת מ בהי   ספרים וחוברות רס מתחייב לספק לתלמיד במהלך הקו  הספר ית ב  ( ג 
 ותרגול.   

הפסיכומטרית .5 בבחינה  שאקבל  הציון  המרכז  ,אם  ע"י  לבה  שתיערך  ולהערכהארצי  יספק    ,חינות  לא 
 רט להלן: ס חוזר, בכפוף למפות לקורזכאי/ יהאהאותי, 

   .עבור הקורס המקורי ששולםמהמחיר  50%של   תמורת תשלום רס חוזרבקו  ת להשתתףאהיה זכאי/ (א

ל (ב זכאי לקבל ערכבקורס החוזר  נוספת שלא אהיה  גרפי  ה  ולוח  עלות  תמורת  , אלא  ספרים  תשלום 
 . (₪ 550)   ₪   ישים וחמ אות  מ   חמש   –הערכה 

מוב  להשתתפות  יכאותז (ג חוזר  שיעורי  ובסדנאות   בשיעוריםשלי  בנוכחות  תנית  קורס  ,  בית  ובהכנת 
 נרשמתי. י שאליו מקורבהתנהגות נאותה בכיתה, בקורס הכן ו   ,90%-יעור שלא יפחת מבש

מוגבלת  ה (ד חוזר  לקורס  זהיומ   תייםשנלזכות  הסכם  על  החתימה  ורק  ם  אך  זאת  אולם  בעת    אם, 
 . וקש בבית הספרים הקורס המבקיין יתעדי  רשם לקורס חוזריייתי להפנ

הפסיכומטרית .6 לבחינה  ההרשמה  בוההתעדכנו  ,חובת  של  ת  הקבלה     , המכללות/ יברסיטאותנהאו תנאי 
 חלה עלי בלבד.

 ת כי:ני מאשר/הרי .7

לצורך שימוש    ט סגור, רנ אינטבאתר  ויאוחסנו  בוידאו  השיעורים בקורס יוקלטו  כי    ם/ה ידוע לי ואני מסכי (א
ועל זכויות    ים והמור  רטיות התלמידים ר/ת כי לצורך שמירה על פי מאשאנ  .יםד מיתלשל  והשלמות  אישי  

ולא    לאחרים,  לא אעביר חומרי למידהוכן    בהן,צפות  אתן לאחרים ללא  ו  הקלטותלא אפיץ את ה   ,יוצרים
 . עם אחריםאת הסיסמה שלי  אשתף

הזכות להפסיק    ית, שמורה לו גנה פדגוללימודים בקורס מבחי  ה/םאיינני מתא  במידה ובית הספר ימצא כי  (ב
   קורס. מו עבור מחיר הס, בכפוף להחזר התשלומים ששולבקור י את לימודי

אי  (ג כי  ימצא  הספר  ובית  מתאיםבמידה  הזכו  ה/ נני  לו  שמורה  התנהגותית,  מבחינה  בקורס  ת  ללימודים 
  –  )א(3ם בסעיף  יהנקובמגיע, בהתאם לכללי ההחזר    אםכספי,    זרבקורס, בכפוף להח  יפסיק את לימודי לה

 .   ( לעילד)3

ם המגיע ממני  ית הספר, כל תשלובידי בתשלום שהשארתי  באמצעי ה  , בכל עתהזכות לגבות    הספר בית  ל (ד
, וכל זאת מבלי לגרוע  לו  יעיםבכל מקרה בו לא אפרע לבית הספר את מלוא הסכומים המג   ,לבית הספר

 . יהיגב הוצאות בות זכותו לגבות רי הסכם זה, לפית לבית הספר לפי כל דין ו/או ל קנ חרת המוא  מכל זכות

ואין בפרסומים אחרים,    ,פסיכומטרי  ג'יניוסת ספר  בין ביההסכמות ביני למשקף את  האמור בהסכם זה   (ה
 . פרסומים באינטרנט, לשנות מהסכם זה לרבות

 . 050-3964640ות בטלפון  ת הלקוח רו ה ניתן לפנות למחלקת שישאל  בכל בעיה ו/או .8
 

 
    X___________________ :ה/ת התלמידחתימ                        ______         ____________ _ תאריך:

 
 נספח להסכם 

 
 .ווטסאפ ת ו והודע  סרונים מ דואר, דוא"ל, באמצעות  מבית הספר  מידע, עדכונים ודברי פרסומת    קבל ל  ה סכים/מ אני  

 

    X___________________ :ה/מידחתימת התל                                                                                   


