
 הסכם לימודים לנרשמים לקורס הכנה למבחן אמי"ר/ אמיר"ם

 ____________  ת.ז: ______________ שם התלמיד/ה: 

 _____________ טלפון: ___________  כתובת: 

 __________________כתובת מייל:  ____________  תאריך לידה:

 מועד פתיחת הקורס: ____________ ___________ מועד הבחינה: 

 

אנא קראו ההסכם להלן תנאי ההרשמה לקורס הכנה למבחן אמי"ר/ם במכון נועם. 

בעיון, מלאו הפרטים במקומות המתאימים, חתמו במקום המסומן ושלחו הטופס 

 למחלקת שירות לקוחות של מכון נועם. 

למבחן  אונליין/אישי/קבוצתיאני הח"מ )להלן: "התלמיד"( נרשמתי לקורס הכנה  .1

 מפגשים 5/8/10/3 -, המחולק לשעות 03/15/10/5בן  במכון נועם אמי"ר/ אמי"רם

 .)להלן: "הקורס"(

נרשמתי לקורס הכנה למבחן אמיר/ם במכון נועם על מנת להתקבל למוסד  .2

 לימודים להשכלה גבוהה בישראל ו/או לשיפור הציון בתעודת הבגרות. 

ידוע לי, כי עליי להמציא למכון נועם אישור המעיד על כך שנרשמתי למבחן  .3

 אמי"ר/ם, כתנאי בלעדיו אין לתשלום עלות הקורס באמצעות כספי הפיקדון.

 ₪. עלות הקורס הנה _________  .4

כולל את כל חומרי הלימוד של הקורס ולרבות לעיל,  4התשלום המפורט בסעיף  .5

וערכת תרגול אונליין של מכון  ל קורס פרונטאלי()במידה שמדובר ע חוברת קורס

 נועם.
התשלום בגין הקורס יבוצע מראש באמצעות שובר תשלום של מכון נועם הנושא  .6

 .  01597385סמל מוסד שמספרו 

בכל בעיה ו/או שאלה ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות של מכון נועם בטלפון:  .7

 .noam.co.il-info@machon.או במייל  5377361-03

  .לפני מועד תחילת הקורס מעבר לקורס במתכונת שונה .8

מתכונת יהיה זכאי לשנות את  ו/או קבוצתי אישיפרונטאלי תלמיד אשר נרשם לקורס  .9

לפחות שבעה  בכפוף למתן הודעה למחלקת שירות הלקוחות של מכון נועם, הקורס

 . עלות הקורס תשתנה בהתאם. ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס אליו נרשם

  .תוך כדי הקורס מעבר לקורס במתכונת שונה  .10

תלמיד אשר נרשם לקורס אישי בהיקף שעות מסוים, יהיה זכאי לשנות את היקף   .11

וזאת בכפוף לקבלת  3עד שיעור  מן הקורס המקורי ארוך/שעות הקורס לקורס קצר

. וכן מתן הודעה למחלקת שירות לקוחות של מכון נועם אישור מהמדריך המלמד

      .עלות הקורס תשתנה בהתאם לשינוי שבוצע

, אלא במקרים חריגים יהיה זכאי לעבור מקורס אישי לקורס קבוצתילא תלמיד ה  .12

 . ובכפוף לאישור המדריך

מקורס קבוצתי לקורס אישי, בתום המפגש הראשון י לעבור תלמיד יהיה זכאה  .13

ובכפוף למתן הודעה בדבר השינוי  בלבד, על פי רצונו ו/או בהמלצת המדריך

 . עלות הקורס תשתנה בהתאם. למחלקת שירות לקוחות
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יוכל לשנותה לערכת הכנה  ם/תלמיד אשר רכש ערכת הכנה אונליין למבחן אמי"ר  .14

תו זמן, וזאת ללא תוספת תשלום. מועד אשר תקפה למשך או ם/ר"למבחן אמי

יהיה מועד פקיעת התוקף של ערכת העדכנית פקיעת התוקף של ערכת ההכנה 

 . המקוריתההכנה 

תלמיד אשר רכש ערכת הכנה אונליין אשר תקפה לפרק זמן מסוים ומעוניין להאריך   .15

 את תוקף הערכה, יהיה זכאי לעשות כן בתוספת תשלום. 

תלמיד אשר רכש ערכת הכנה אונליין, יהיה זכאי להודיע למחלקת שירות הלקוחות   .16

של מכון נועם, כי ברצונו להקפיא השימוש בערכה עד למתן הודעה בדבר הפשרת 

השימוש בערכה. כך מניין הימים העומד לרשות התלמיד יישמר עד למועד, בו 

 ה. הפשרת הערכ -התלמיד יהיה מעוניין ללמוד לקראת המבחן

למועד אחר, הכנה פרונטאלי תלמיד אשר מעוניין לדחות את השתתפותו בקורס   .17

 שלהלן ויירשם מחדש.  19-23יבטל את הרשמתו לקורס לפי סעיפים 

 קורס לאדם אחר.לימוד בהזכאות להיה זכאי/ת להעביר את ילא התלמיד   .18

 תנאי ביטול השתתפות בקורס

ביטול השתתפות בקורס יתבצע באמצעות משלוח הודעה בכתב בדבר הביטול   .19

 למחלקת שירות לקוחות. 

 לפני תחילת הלימודים ניתן לבטל את ההשתתפות בקורס ללא דמי ביטול.   .20

ממועד תחילת הקורס ועד תום שליש השתתפות בקורס במקרה של ביטול ה  .21

בניכוי  ,בגין הקורס םם ששילזכאי להחזר התשלו התלמיד יהיהמהמפגשים בקורס, 

גובה הניכוי האמור מוגבל . ףהחלק היחסי המשקף את מס' המפגשים בהם השתת

מובהר בזאת, כי במידה שהתלמיד עשה  ממחיר הקורס. 40%לתקרה של עד 

שימוש בערכת ההכנה אונליין אשר נפתחה עבורו במסגרת הקורס, התלמיד יחויב, 

     בנוסף, בעלות הערכה.  

מהמפגשים בקורס,  השתתפות בקורס לאחר תום שלישרה של ביטול הבמק  .22

בגין הקורס בניכוי החלק היחסי  םזכאי להחזר התשלום ששיל התלמיד יהיה

מובהר בזאת, כי במידה שהתלמיד עשה  .ףהמשקף את מס' המפגשים בהם השתת

 שימוש בערכת ההכנה אונליין אשר נפתחה עבורו במסגרת הקורס, התלמיד יחויב,

 בנוסף, בעלות הערכה.      

זכאי להחזר התשלום על התלמיד יהיה שלעיל,  19-22על אף האמור בסעיפים   .23

שלא ניתן חריגות, השתתפות בקורס, בכל מועד, אם בטל את השתתפותו בנסיבות 

אשר תועבר לדואר ובכפוף למתן הודעה בכתב  בעת הרשמתו לקורסהיה לצפותן 

 וכמפורט להלן:  שלעיל 7אלקטרוני שכתובתו כמפורט בסעיף 
ה בריאותית קשה אשר לא הייתה ידועה לתלמיד בעת הרשמתו לקורס בעי .א

 ומונעת את המשך השתתפותו בקורס. על הבקשה להיות מלווה באישור רפואי. 

 אשפוז ממושך של התלמיד. על הבקשה להיות מלווה באישור רפואי.  .ב

משפחה  בןמשפחה מדרגה ראשונה בזמן הקורס או מחלה קשה של  בןפטירת  .ג

על  .מדרגה ראשונה, אשר לא הייתה ידועה לתלמיד בעת הרשמתו לקורס

 הבקשה להיות מלווה באישור מתאים. 
בחתימתו על הסכם זה, מאשר התלמיד בזאת, כי קרא בעיון את ההסכם, הבין את   .24

  כים לתנאים אלו.והסתנאי ההתקשרות המפורטים בו 

 

 חתימת התלמיד __________________ תאריך: _____________  


