
 

 

 

 

 

 eniusGבבית ספר  קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית הרשמה להתקשרות בתנאי  

ללימודים  הח"מ  אני   .1 הספר  נרשמתי  הספר')להלן:    פסיכומטרי  Geniusבבית    על ובחתימתי  (,  'בית 
 . זה בהסכםת המפורטים ההתקשרולתנאי  הסכמתי את הבנתי ואת  ה/מביע אני הסכם זה

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

 (: 2008  -, תשס"טחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים )לפי    והחזר כספי השתתפות בקורס  ביטול   .3
לקורס  אם הרשמתי  את  בין    ,אבטל  הקורס,  תקופת  במשך  לימודיי  את  אפסיק  השתתפתי    םאו/או 
או  יעוריבש שהיאם  סיבה  מכל  לאו,  אם  ובין  האמורת,  )לרבו  בחלקם  מכלליות  לגרוע  שינוי  ,  ומבלי 

האוניברסיטאו של  הקבלה  כלשהו,  המכללות(/ת בתנאי  כספי  להחזר  זכאי/ת  אהיה  מחיר    לא  בגין 
 למעט החזרים כמפורט להלן:הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, 

הרשמה   ( א  ביטול  של  עד  ק ל במקרה  ל   30ורס  מו ימים  תחילת  פני  זכאי   , הקורס עד  החזר  מלוא  ל   ת / אהיה 
  ולא אשיב   אם קיבלתי מבית הספר ספרים/חוברות, עבור מחיר הקורס.    בית הספר התשלומים ששולמו ל 

   . ( ממחיר הקורס 5%אחוזים )   חמישה   ם שיוחזר לי ו מהסכ   ו יקוזז   , ימוש ש בהם  עשה  אותם או שא 

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

   הקורס. 

ביטול  ב  (ג של  )המפגש  מקרה  בקורס  מהמפגשים  שליש  תום  ועד  הקורס  תחילת  ממועד  לקורס  הרשמה 
(  40%)  יםארבעים אחוז  למעט  ,ור מחיר הקורסו עבשולמ ר התשלומים שז להח  ת/אהיה זכאיהשמיני(,  

 ממחיר הקורס.  

לא אהיה זכאי/ת לכל החזר    ,במקרה של ביטול הרשמה לקורס לאחר תום המפגש השמיני בקורס (ד
 ומים שהוא. תשל

אפשרות  שאינן מו  בשליטתי, שאינן  ובלתי צפויות  נסיבות חריגותבשל    שתתפותיה  במידה ואבטל את (ה
בלימודיםל  לי חריגות)בעיות    השתתף  משפחתיות  או  אישיות  לקבלה  בריאותיות,  הכוונה  אין   .

זכאי,  (באקדמיה  ללימודים ובכפוף למתן  הקורס להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר    ת /אהיה   ,
 . והמצאת האישורים המתאימים שיידרשו ע"י בית הספרהודעה בכתב לבית הספר, 

 .בעל פה אינם תקפים   או הודעה   וריםצריך להתבצע בכתב. אי הגעה לשיע   ה ביטול ההרשמ,  3 לעניין סעיף  (ו 

 .עבור הקורס  ההחזר הכספי לפי סעיף זה יתבצע לגורם ששילם לבית הספר  ( ז 

 : בית הספרד העיקריים בתנאי הלימו .4

שעות    112, ובסה"כ  )שיעורים, סדנאות וסימולציות(  שעות לימוד כ"א  4מפגשים בני    28הקורס כולל   (א
 שעות אקדמיות.   150-כ ןהלימוד ש 

 .  הלימודים יתקיימו במתכונת מקוונת (ב

עמודי לימוד   3,000-בהיקף שלא יפחת מ   ספרים וחוברות רס מתחייב לספק לתלמיד במהלך הקו  ית הספר ב  ( ג 
 ותרגול.   

הפסיכומטרית .5 בבחינה  שאקבל  הציון  ולהערכה  ,אם  לבחינות  הארצי  המרכז  ע"י  יספק    ,שתיערך  לא 
 רט להלן: ת לקורס חוזר, בכפוף למפואהיה זכאי/אותי, 

 .עבור הקורס המקורי ששולםמהמחיר  50%של   אהיה זכאי/ת להשתתף בקורס חוזר תמורת תשלום (א



, בשיעור שלא  בית  ובהכנת שיעוריבשיעורים  שלי  בנוכחות  להשתתפות בקורס חוזר מותנית    יזכאות (ב
 נרשמתי. י שאליו  מקורבהתנהגות נאותה בכיתה, בקורס הכן ו ,90%-יפחת מ 

מוגבלת  ה (ג חוזר  לקורס  זהמ   תייםשנלזכות  הסכם  על  החתימה  בעת  יום  אם  ורק  אך  זאת  אולם   ,
 . ין יתקיים הקורס המבוקש בבית הספרעדי  רשם לקורס חוזריפנייתי לה

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

 ת כי:ני מאשר/הרי .7

נה פדגוגית, שמורה לו הזכות להפסיק  ללימודים בקורס מבחי  ה/במידה ובית הספר ימצא כי אינני מתאים א(
 בקורס, בכפוף להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס.    י את לימודי

אי  ב( כי  ימצא  הספר  ובית  מתאיםבמידה  הזכו  ה/ נני  לו  שמורה  התנהגותית,  מבחינה  בקורס  ת  ללימודים 
  –)א(  3הנקובים בסעיף  בקורס, בכפוף להחזר כספי, אם מגיע, בהתאם לכללי ההחזר    יפסיק את לימודי לה

 .   ( לעילד)3

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

 יה. יגב הוצאות בות זכותו לגבות מכל זכות אחרת המוקנית לבית הספר לפי כל דין ו/או לפי הסכם זה, לר

זה   ד( בהסכם  ספר  האמור  בית  לבין  ביני  ההסכמות  את  לרבות  ,Geniusמשקף  אחרים,  בפרסומים    ואין 
 . פרסומים באינטרנט, לשנות מהסכם זה

 . 050-3964640ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בטלפון   השאל  בכל בעיה ו/או .8
 

 
    X___________________ :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___________________ :חתימת התלמיד


