הסכם לימודים לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית
תאריך________________

פרטי הנרשם:
שם משפחה_____________________ :

שם פרטי________________________ :

מספר ת.ז (כולל ספרת ביקורת) ___________________ :תאריך לידה_____________ :
טלפונים:

נייד____________ ; בית_____________ ; נוסף_____________________

כתובת_____________________________________________________________ :
דוא"ל_____________________________________________________________ :

פרטי הקורס
קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית למועד ______________ שייחל בתאריך _____________
עלות הקורס הינה ______________________ :אופן התשלום____________________:
(מזומן ,שיק ,אשראי  ,ע"ח פיקדון)
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תנאי התקשרות בהרשמה לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית ברשת
מרכזי הלמידה נמרוד פלוס בע"מ
.1

אני הח"מ (להלן גם "התלמיד") נרשמתי ללימודים במרכז הלמידה נמרוד פלוס בע"מ (להלן גם "נמרוד
פלוס") ובחתימתי מטה בהסכם הריני להביע את הבנתי ,ואת הסכמתי לתנאי ההתקשרות המפורטים בו.

.2

אני מתחייב/ת לשלם לכם את מחיר הקורס הכולל ,המפורט בפרטי הקורס ,עד תחילת הלימודים בקורס.
א.
ב.

.3

במידה ואבטל את הרשמתי לקורס ו/או אפסיק את לימודי במשך תקופת הקורס ,בין אם השתתפתי בשיעורים
או בחלקם ובין אם לאו ,למעט החזרים כמפורט להלן:
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

.4

כל הסדר תשלום אחר יהיה תקף אך ורק אם "נמרוד פלוס" ייגבה זאת במסמך חתום.
למען הסר ספק יובהר ,כי מחיר הקורס כולל את חומר הלימוד בקורס (פרסומים מטעם המרכז
הארצי לבחינות ולהערכה ,אם ידרשו ,ירכשו על ידי בנפרד).

במקרה של ביטול הרשמה לקורס עד  30ימים לפני מועד תחילת הקורס:
 .1במידה ואשיב ל"נמרוד פלוס" ,ללא דיחוי ,את כל החומרים שקיבלתי מ"נמרוד פלוס" ללא
שנעשה בהם כל שימוש ,אהיה זכאי/ת למלוא החזר התשלומים ששולמו ל"נמרוד פלוס" עבור
מחיר הקורס.
 .2במידה ולא אשיב ל"נמרוד פלוס" את כל החומרים שקיבלתי ו/או במידה וייעשה שימוש
בחומרים ,אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים ששולמו ל"נמרוד פלוס" עבור מחיר הקורס ,למעט
סכום של שלושה אחוזים ( )3%ממחיר הקורס עבור שימוש בחומרי הלימוד המקוונים
המסופקים ע"י "נמרוד פלוס" (כמפורט בסעיף 4ז) ו/או עבור ספרי הלימוד שסופקו לתלמיד
ושנעשה בהם שימוש ו/או לא הוחזרו ל"נמרוד פלוס".
במקרה של ביטול הרשמה לקורס עד למועד תחילת הקורס ,אהיה זכאי/ת להחזר התשלומים
ששולמו ל"נמרוד פלוס" עבור מחיר הקורס ,למעט עשרה אחוז ( )10%ממחיר הקורס.
במקרה של ביטול הרשמה לקורס ממועד תחילת הקורס ועד תום שליש מהמפגשים בקורס (המפגש
השמיני) אהיה זכאי/ת להחזר תשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס למעט ארבעים אחוז ()40%
ממחיר הקורס.
על-אף האמור לעיל בסעיפים ( 3א')(-ג') ,במידה ואבטל את השתתפותי בקורס בשל בעיות רפואיות
שלא מאפשרות לימודים בכיתה ו/או בשל אובדן של בן משפחה מדרגה ראשונה ,אהיה זכאי/ת כנגד
הצגת אישורים מתאימים שיידרשו ע"י "נמרוד פלוס" ,להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר
הקורס ,למען הסר ספק ,יובהר בזאת כי החזר כמפורט בס"ק זה אינו רלבנטי כלל ועיקר לביטול
מסיבות אחרות שאינן מנויות בו ,לרבות קבלה ללימודים גבוהים ו/או כל סיבה אחרת.
לעניין סעיף זה ,יום הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה יהיה היום שבו אודיע לכם בכתב על הפסקת
הלימודים/ביטול ההרשמה.

אשר לתנאי הלימוד העיקריים ב"נמרוד פלוס":
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

"נמרוד פלוס" מתחייב לספק קורס כמפורט במערכת הלימודים המצורפת להסכם זה.
הקורס כולל  24מפגשים בני חמש שעות מלאות שהן  120שעות מלאות שהן  160שעות אקדמאיות.
בנוסף יתקיימו שעורי תגבור/עזר לפחות שעה לפני כל מפגש שהם  24שעות מלאות שהן  32שעות
אקדמאיות.
בסוף הקורס יתקיימו  5סימולציות מלאות של בחינות ,כל מפגש  4שעות מלאות שהן  20שעות
מלאות שהן  27שעות אקדמאיות.
בנוסף החל מהשבוע השני לקורס ,ועד שבוע לפני השבוע האחרון לקורס(במשך  10שבועות מתוך
 13שבועות הקורס) כל תלמיד יוזמן לפחות לשעה וחצי נוספות בכל שבוע לעבודה בקבוצות שגודלן
לא יעלה על ארבעים אחוז( )40%ממספר תלמידי הכיתה ,שהן  15שעות מלאות שהן  20שעות
אקדמאיות.
סה"כ הקורס יורכב מלא פחות מ 239-שעות אקדמאיות
"נמרוד פלוס" מתחייב לספק לתלמיד במהלך הקורס חומר לימוד בהיקף של לפחות  2000עמודים.
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.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וארצה לשנות את הקורס אליו נרשמתי לקורס אחר:
א .עד שבעה ימים לפני פתיחת הקורס:
 .1אהיה זכאי/ת לעבור לקורס דומה לקורס אליו נרשמתי ,אשר נפתח באותו מועד,
או במועד שונה ,והכל בתנאי שאודיע לכם 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 ,כשל"נמרוד פלוס" 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.

 .6אם הציון שאקבל בבחינה הפסיכומטרית ,שתיערך ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ,לא יספק אותי ,אהיה
זכאי/ת לקורס חוזר ,בכפוף למפורט להלן:
א .אהיה זכאי/ת להשתתף בקורס חוזר תמורת תשלום של  .₪ 3500סכום זה כולל זכאות של ספרי
ההכנה של "נמרוד פלוס" ללא תשלום נוסף.
ב .זכאות להשתתפות בקורס חוזר מותנית בנוכחות השיעורים ובהכנת שיעורי בית ,בשיעור שלא יפחת
מ ,80%-וכן בהתנהגות נאותה בכיתה ,בקורס המקורי שאליו נרשמתי.
ג .הזכות לקורס חוזר מוגבלת ל 3-שנים מיום החתימה על הסכם זה.
ד .תנאי למימוש זכותי להשתתפות בקורס חוזר הינו הרשמתי לקורס החוזר לפחות  30יום קודם למועד
פתיחתו ,והכל בכפוף לקיומו של מקום פנוי בקורס המבוקש.
ה .במידה ואבטל את השתתפותי בקורס החוזר ,זכאותי להחזרת תשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס
החוזר תהיה כפופה לאמור בסעיף  3לעיל.
ו .בכפוף להשבת התשלומים כאמור בסעיף  3לעיל ,ביטול השתתפות בקורס חוזר בתוך פחות משלושה
ימים לפני מועד תחילת הקורס ,תשלול ממני את הזכות להשתתף בקורס חוזר.
 .7חובת ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית חלה עלי בלבד ,ועל חשבוני הפרטי ללא קשר לעלות הקורס.
 .8יובהר בזאת ,כי כל האמור לעיל חל על הקורס אליו נרשמתי ,גם במקרים הבאים:
א .מקרה בו נרשמתי לקורס ולא ניצלתי את הקורס במועד במקורי ,אלא במועד אחר על פי סיכום מראש
עם "נמרוד פלוס".
ב .מקרה בו נרשמתי מראש לקורס ללא מועד ניצול מוגדר (קורס עתידי).
ג .מקרה בו נרשמתי באופן טלפוני.
ד .מקרה בו נרשמתי לקורס במועד שהנו פחות משבעה ימים לתחילת הקורס/ים
ה .מקרה בו נרשמתי לקורס ולאחר מכן שיניתי את הקורס אליו נרשמתי לקורס/ים אחר/ים ו/או כל שינוי
שאערוך בתכנית הלימודים שלי אצלכם.
ו .כל הרשמה עתידית נוספת לקורס/ים אצלכם.
 .9האמור בהסכם זה משקף את ההסכמות ביני לבין "נמרוד פלוס" ואין בפרסומים אחרים ,לרבות פרסומים
באינטרנט ,לשנות מהסכם זה.
 .10בכל בעיה ו/או שאלה ניתן לפנות למזכירות "נמרוד פלוס" בטלפון 08-8586633 :ונשמח לעמוד לרשותכם.

שם התלמיד________________ :
תאריך____________________ :

חתימת התלמיד__________________ :

נמרוד פלוס – רשת מרכזי למידה .מושב באר-טוביה מיקוד 83815
MAIL : INFO@NIMRODPLUS.CO.IL
טלפון08-8586633 :

אתרwww/nimrodplus.co.il :

פקס08-8586567 :

ח.פ 513483743

