
                                                                     

                                                                                         

פרטי התלמיד:. 1

                             ______________________________________________           _______________________            ____________________

 שם ושם משפחה                מספר תעודת זהות                                          כתובת 
      

________________ @________________           ______________________                ___________________

       מספר טלפון                      מספר טלפון נייד                       דואר אלקטרוני

פרטי הקורס:. 2

הקורס יתקיים ב: _______________________________        החל מה-_________/ _____/ _____ 

בימים  ____________________________    בשעות: _______________________  )להלן “הקורס“(

לבחינה שתתקיים במועד- __________________________.

הקורס כולל שלושה מרכיבים עיקריים: )1( למידה בשיעור קבוצתי )2( למידה ותרגול באמצעות ספרי לימוד, א. 
חוברות ודפי עבודה מודפסים. )3( פגישות אישיות עם המורה.

הקורס הינו בהתאם ללוח הזמנים דלעיל. בנוסף, 800 בית ספר לפסיכומטרי בע”מ ) להלן ”בית הספר”( רשאי ב. 
להוסיף ו/או לשנות את מועדי שיעורי התגבור ומפגשי הלימוד, עליהם תבוא הודעה נוספת במהלך הקורס 

ומועדם ייקבע על ידי בית הספר.

קיום הקורס ומועדיו:. 3

בית הספר רשאי לבטל ו/או לשנות את הקורס ו/או את המועד שנקבע לקיום הקורס בהתראה של עד 7 	. 
ימים לפני מועד פתיחתו. במקרה של ביטול הקורס על ידי בית הספר יוחזר כספו של התלמיד במלואו וחומר 
הלימוד, ככל שהתקבל ע”י התלמיד, יישאר ברשותו. במקרה של שינוי במועדי הקורס ו/או במקום עריכת 
הקורס כאמור, יהא התלמיד רשאי להודיע על רצונו בביטול הרשמתו לקורס תוך 48 שעות ממועד היוודע 

דבר השינוי ויהא זכאי להחזר כספי מלא בגין הכספים ששולמו על ידו.
בית הספר רשאי להוסיף ו/או לשנות את מבנה הקורס כפי שימצא לנכון. בית הספר מתחייב להביא כל שינוי 	. 

כאמור לידיעת התלמיד מראש.
במקרה של היעדרות תלמיד משיעור/תגבור מכל סיבה שהיא, אין בית הספר ו/או מורה הקורס אחראים 	. 

להשלים את החומר הנלמד באותם מפגשים, גם אם התלמיד הודיע על כך מראש.     
      

התחייבויות התלמיד:. 4

ההרשמה ל	חינה הפסיכומטרית הי	 		חריות התלמיד ועל חש	ונו! על התלמיד להירשם ישירות מול 	. 
הרשמתו   .www.nite.org.il באתר  למצוא  ניתן  הרישום  לגבי  נוסף  מידע  והערכה’.  לבחינות  הארצי  ‘המרכז 

והשתתפותו של התלמיד בקורס של בית הספר אינה מותנית ו/או כרוכה בהרשמתו לבחינה כאמור. 
במהלך לימודיו בקורס יתנהג התלמיד התנהגות נאותה ויישמע להוראות מנהלי בית הספר, עובדיו ומוריו. 	. 

בית הספר יהא רשאי להפסיק את לימודיו של תלמיד שלא פעל בהתאם לאמור, ללא כל החזר כספי. 
התלמיד יפצה את בית הספר על כל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מהתנהגות פסולה של התלמיד.	. 
התלמיד לא יעשה שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא יפר את זכויות היוצרים של בית הספר.ד. 

ביטול הרשמה לקורס/ שינוי מועד הקורס / הפסקת לימודים:. 5

	יטול הרשמה לקורס/ שינוי מועד הקורס/ הפסקת לימודים 	משך תקופת הקורס, 	ין 	ם השתתף 
התלמיד 	שיעורים 	ו 	חלקם ו	ין 	ם ל	ו, מכל סי	ה שהי	, ל	 יזכו 	ת התלמיד 	החזר כספי 

כלשהו 		ין מחיר הקורס, 	ין 	ם שולם ו	ין 	ם ל	ו, למעט החזרים כמפורט להלן:

בגין ביטול הרשמה לקורס עד 30 יום לפני מועד תחילת הקורס יהא התלמיד זכאי להחזר התשלומים ששולמו 	. 
עבור מחיר הקורס. ביטל התלמיד הרשמתו כאמור בסעיף זה, ישיב לבית הספר ללא דיחוי את חומרי הלימוד 
שקיבל מבית הספר, כפי שקיבלם וללא שימוש. לא הוחזרו החומרים כאמור או שנעשה בהם שימוש, כולם או 

חלקם, יחויב התלמיד בסך __________₪. 
בגין ביטול ההרשמה החל מ-30 יום לפני מועד תחילת הקורס ולא יאוחר מיום תחילת הלימודים בקורס - יחויב 	. 

התלמיד בדמי ביטול בשיעור 10% ממחיר הקורס הכולל. 
יאוחר מתום השליש הראשון של תקופת 	.  ולא  בגין ביטול ההרשמה לקורס מיום תחילת הלימודים בקורס 

הלימודים בקורס )השיעור השמיני(, יחויב התלמיד בדמי ביטול בשיעור 40% ממחיר הקורס הכולל. 
לעניין סעיף זה, מחיר הקורס הכולל הינו מחיר המחירון הנהוג בבית הספר בעת ההרשמה לקורס.ד. 

הסכם התקשרות ללימודי הכנה לבחינה הפסיכומטרית



ביטול הרשמה במועד מאוחר יותר לא יזכה את התלמיד בכל החזר כספי או זיכוי, גם אם יפסיק התלמיד את ה. 
השתתפותו בקורס והתלמיד יהיה חייב בתשלום שכר הלימוד במלואו, למעט במקרים המפורטים בסעיף ז’ להלן.

האמור בסעיף זה יחול גם במקרה בו הוסכם בין התלמיד לבין ביה”ס על הקפאת השתתפות התלמיד בקורס ו. 
ושינוי מועד הקורס אליו נרשם. 

על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהיה התלמיד זכאי להחזר מלא של מחיר הקורס, בכל מועד, אם ביטל את השתתפותו ז. 
בנסיבות חריגות בלבד כהגדרתן להלן, בכפוף להמצאת מסמכים מתאימים שיידרשו על ידי בית הספר ובכפוף 
לאישור בית הספר. נסיבות חריגות לעניין הסכם זה הן: פטירתו של בן משפחה מדרגה ראשונה במהלך הקורס, 

גילוי מצב רפואי אצל התלמיד אשר לא היה ידוע טרם הרשמתו לקורס ואשר אינו מאפשר את המשך לימודיו. 
      למען הסר ספק, יובהר בזאת כי הוראות ס”ק זה תחולנה רק במקרים המפורטים לעיל ואינן משמשות לביטול 

מסיבות אחרות, לרבות קבלה ללימודים אקדמיים ו/או כל סיבה אחרת. 
יודיע התלמיד על ביטול ח.  בו  יהיה היום  יום ביטול ההרשמה/שינוי מועד הקורס/ הפסקת הלימודים בקורס 

ההרשמה/ השינוי/ הפסקת הלימודים. ההודעה תוגש בכתב בלבד בדואר רשום ו/או בדוא”ל למזכירות בית 
הספר. על התלמיד לוודא, כי בית הספר קיבל את הודעת הביטול. מובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה 

טלפונית ו/או הודעה בעל פה לא תיחשב כהודעה על ביטול הרשמה. 
החזר כספי המגיע לתלמיד כאמור לעיל, יישלח לתלמיד בתוך 30 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת התלמיד ט. 

בדבר ביטול ההרשמה. תלמיד המבטל הרשמתו לא יהא זכאי לתוספת הצמדה או ריבית.   
  

 קורס חוזר: . 6

	.      תלמיד שנכח בלפחות 90% מהמפגשים בקורס ועמד במטלות שיעורי הבית והמבחנים במהלך הקורס, יהיה . 7
זכאי לקורס חוזר ב- 2800 ש”ח בלבד. התלמיד יהיה רשאי לממש זכות זו במשך 24 חודשים מיום פתיחת 

הקורס המקורי אליו נרשם. הרישום לקורס החוזר יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד. 
	.     תלמיד שלמד טרם גיוסו לשרות חובה בצה”ל/בשירות לאומי יהיה זכאי לממש את זכותו לפי סעיף א’ לעיל . 8

עד שנה מתום השירות כאמור, בכפוף להצגת תעודת שחרור/תום שירות /כניסה לקבע.
	.     על ביטול הרשמה לקורס החוזר יחול סעיף 5 לעיל, בשינויים המחויבים. ביטול השתתפות בקורס חוזר בתוך . 9

פחות משלושה ימים לפני מועד תחילת הקורס, תשלול מהתלמיד את הזכאות להירשם לקורס חוזר נוסף. 
10 .
תנאי התשלום: . 11

מחיר הקורס הכולל: _________________     התלמיד קיבל הטבה מסוג ____________________________	. 
     

     התלמיד מתחייב לשלם לבית הספר בעבור קורס הכנה לפסיכומטרי לרבות ספרי לימוד סכום של     ____________. 

התלמיד מתחייב להסדיר את התשלום עבור הקורס תוך שבועיים ממועד ההרשמה ולא יאוחר משבוע לפני 	. 
מועד תחילת הקורס. במקרה בו לא יסדיר התלמיד את התשלום במועד הנ”ל, רשאי בית הספר לגבות כל 
פיקדון ו/או לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי אשר מסר התלמיד במעמד ההרשמה. זאת, מבלי לגרוע 

מכל זכות אחרת המוקנית לבית הספר לפי כל דין ו/או הסכם.

התשלום יתבצע באמצעות:  מזומן   פיקדון חיילים משוחררים  המחאות   כ.אשראי .	. 

הסכם זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

       	ני, הח”מ, מצהיר כי קר	תי 	ת הסכם ההתקשרות, כי נמסר לי העתק ממנו וכי 	ני מ	ין 	ת 
תוכנו ומסכים לכל ה	מור 	ו:

    שם פרטי: ________________________                   שם משפחה: ________________________   

  
    תאריך: __________________________                   חתימה: ____________________________

    חותמת : ____________________             חתימת יועצ/ת הלימודים: ____________________

 בכל בירור, שאלה או תלונה לגבי הקורס ו/או השירות, ניתן לפנות למזכירות בית הספר 
 info@800.org.il  בטלפון 1-800-80-80-83 / דוא”ל

את החוזה החתום יש לשלוח לפקס מס’ 03-5233667

.7

www.800.org.il      1-800-80-80-83     ויצמן 53, תל-אביב


