חוזה הרשמה לקורס פסיכומטרי
להלן תנאי ההשתתפות המחייבים בקורס ההכנה של "אקדמיה לעם" למבחן הפסיכומטרי.
א .פרטי הנרשם/ת:
שם התלמיד _________________:תעודת זהות_____________:
כתובת מלאה )רחוב ,בית ,דירה ,עיר( _________________________ :מיקוד _______:טלפון נייד___________:
נרשם/ת למועד פסיכומטרי ________________ :מספר קורס_____________ :
 .1מבנה הקורס:
 .1.1הקורס כולל למידה פרונטלית במפגשים המתקיימים בכיתה ,עם מדריך/ה ,לרבות מפגש/ים אישיים עם
המדריך/ה במסגרת זו.
 .1.2הכוונה ותוכנית לימוד אישית עבור כל תלמיד המעוניין בכך ,הפונה למדריך בנושא זה במסגרת המפגש/ים
האישי/ים.
 .1.3במסגרת הקורס ניתנים חומרי לימוד ותרגול של "אקדמיה לעם" )מבית "רפואה לעם"( המלווים את הקורס
)להלן" :חומרי הלימוד"( ,ללא עלות נוספת מעבר לעלות הקורס.
 .2קיום הקורס ומועדיו:
 .2.1מובא בזאת לידיעת התלמיד כי "אקדמיה לעם" רשאית לדחות ו/או לשנות את מועד הקורס ,ו/או את המקום שנקבע
לקיומו ,אך ורק אם יעלה צורך בכך .כמו כן" ,אקדמיה לעם" תהיה רשאית לעדכן תלמיד על כך שאין באפשרותה לקיים את
הקורס כלל ,ובמקרה זה יופק לתלמיד החזר כספי מלא של הסכום ששולם )ללא תוספות כגון הצמדה או ריבית(.
" .2.2אקדמיה לעם" רשאית להוסיף או להפחית שעות לימוד/מפגשים לקורס ו/או לקיים את הקורס בכל אופן בו תמצא
לנכון ,גם בימים ושעות אחרים מאלו שנקבעו לקורס במקור .כל שינוי כזה יובא לידיעת התלמיד זמין סביר מראש ,ובסמוך
ככל האפשר למועד היוודע הצורך בשינוי זה על ידי "אקדמיה לעם".
 .3הרשמה לקורס והשתתפות בו:
 .3.1עם השלמת הרישום והתשלום באתר האינטרנט "אקדמיה לעם" ובאמצעות המייל ,יתבקש התלמיד לשלוח במייל
) (refualaam@gmail.comצילום חתום של חוזה זה ,המביע את הסכמת התלמיד וקבלתו את התנאים המפורטים בחוזה.
לאחר קבלת "אקדמיה לעם" את צילום החוזה" ,אקדמיה לעם" תבחן בקשת התלמיד להשתתף בקורס ,ובמידה וזו תאושר
על ידה ,יישלח אל התלמיד מייל "אישור שיבוץ" ,המאשר את השתתפות התלמיד בקורס הנדון .לאור אופי הפעילות
החברתי ב"אקדמיה לעם" ,הנעשה ביוזמה פרטית" ,אקדמיה לעם" שומרת לעצמה את הזכות המלאה שלא לאשר לתלמיד
השתתפות בקורס .לאור אופי הפעילות ,השיקולים הנלקחים בחשבון בעת בחינת אישור להשתתפות בקורס הם רבים
)וביניהם נלקחים בחשבון מספר המקומות הפנויים בקורס ,ושיקולים נוספים הפנימיים ל"אקדמיה לעם"( .במקרה של
היעדר קבלת אישור שיבוץ )דחיית בקשה להשתתפות בקורס( ,יופק לנרשם החזר מלא ,ללא פירוט השיקולים הרבים לכך
בפני הנרשם.
 .3.2חומרי הלימוד של "אקדמיה לעם" ניתנים במהלך השיעור הראשון לקורס ,במסגרת שבוע הסרת החלודה .החומרים
מתעדכנים וגדלים כל העת ,כך שהמלצת "אקדמיה לעם" היא על קבלת חומרי הלימוד העדכניים ביותר נכון למועד
הפסיכומטרי אליו בוצע הרישום ,במסגרת השיעור הראשון לקורס .עם זאת ,במידה והתלמיד יהיה מעוניין בכך ,מיד לאחר
קבלת הודעת אישור השיבוץ במייל ,ניתן יהיה להגיע לאסוף ערכה ישנה יותר בשלב מוקדם יותר ,החל ממועד קבלתה.
 .3.3באחריותו הבלעדית של התלמיד להשלים בעצמו רישום למבחן הפסיכומטרי על חשבונו ,במקביל ובנוסף
לרישום לקורס .הרישום למבחן הפסיכומטרי נעשה דרך "המרכז הארצי לבחינות ולהערכה" .פרטים ומידע נוסף ניתן
לקבל באתר האינטרנט . http://nite.org.il :ההשתתפות בקורס של "אקדמיה לעם" ,בהינתן אישור שיבוץ ,אינה מותנית
ו/או תלויה בהשלמת הרישום למבחן הפסיכומטרי כאמור לעיל .כך למשל ,תלמיד יכול להשתתף בקורס למועד מסוים מבלי
לבחור לגשת לבחינה באותו מועד.
 .4קוד התנהגות בקורס:
 .4.1התלמיד/ה מודע לכך שהוא משתתף בקורס במוסד חינוכי פרטי ,בעל אופי חברתי ייחודי .התלמיד מתחייב להתנהג
התנהגות נאותה בהתאם לאופי ייחודי זה ,ולהנחיות מצד "אקדמיה לעם" .התלמיד מתחייב להישמע להוראות
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שם התלמיד _________________:תעודת זהות_____________:
"אקדמיה לעם" ,מנהליה ,המדריכים בקורס ,והפעילים במייל ובטלפון" .אקדמיה לעם" תהא רשאית להפסיק באופן
מיידי את לימודיו של תלמיד שלא פעל בהתאם לאמור על ידי אחד מנציגיה או התבטא באופן שאינו הולם את רוח
הארגון ההתנדבותי ,בין אם נאמרו הדברים באופן פרונטאלי או במייל/טלפון ,ללא מתן החזר כספי.
 .4.2אין להקליט ,לצלם ,לתעד בכל אמצעי שהוא ,בין אם לשימוש אישי ובין אם עבור העברה לצד ג' ,כל חומר שהועבר
במהלך השיעורים בצורה פרונטאלית או כתובה ,וכל חומר שנמסר לתלמיד על ידי "אקדמיה לעם" או מי מנציגיה מרגע
הרישום לקורס" .אקדמיה לעם" תפסיק באופן מיידי וחד-צדדי את ההשתתפות בקורס עבור תלמיד בכל מקרה של
חשד להפרת האמור בסעיף זה .התלמיד מודע לכך כי במקרה זה ,אין חובת הוכחה מוטלת על "אקדמיה לעם"
והפסקת ההשתתפות בקורס כולו תהיה מיידית ותיעשה במקום על ידי המדריך ו/או נציג אחר מטעם "אקדמיה לעם"
עוד באותו שיעור ,ללא מתן החזר כספי.
 .4.3תביעה ניתנת להגשה בהתאם לסמכות השיפוט על פי דין.
 .5תשלום לקורס:
 .5.1מעבר לאמור בסעיף  4לעיל ,תנאי נוסף להשתתפות בקורס הינו פירעון התשלום המלא עבורו" .אקדמיה לעם" תהיה
רשאית להפסיק את השתתפות התלמיד בקורס בכל עת ,במידה והתשלום לא נפרע .במקרה מיוחד זה של אי-פירעון
תשלום ,ובו בלבד ,תאפשר "אקדמיה לעם" לתלמיד מספר ימים להסדרת התשלום קודם לכן.
 .5.2לאור אופי הפעילות החברתי הייחודי" ,אקדמיה לעם" מציעה במקרים חריגים מלגה המאפשרת השתתפות
חלקית/מלאה של "אקדמיה לעם" בעלות הרישום לקורס ,עבור תלמיד עם קושי כלכלי חריג .לצורך האמור בסעיף זה,
יתבקש התלמיד למלא טופס "בקשה לקבלת מלגה" .ההחלטה הסופית בנדון תיעשה על ידי "אקדמיה לעם" בלבד,
ובהתבסס על שיקוליה שיישארו עמה בלבד.
 .5.3עלות הקורס לתלמיד מפורטת במייל הנשלח עם הסכם זה.
 .5.4מיקום הקורס ופרטיו מפורטים במייל הנשלח עם הסכם זה.
 .6ביטול הקורס:
 .6.1בקשה לביטול רישום לקורס תוגש על ידי התלמיד/ה בכתב בלבד ,אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם":
) refualaam@gmail.comלהלן "כתובת המייל של אקדמיה לעם"( .התלמיד/ה יוודא שבקשתו נקלטה .מובהר כי יום ביטול
ההרשמה יהיה היום בו תתקבל בקשת ביטול בכתב בלבד אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם" ,וכי אי הגעה לשיעורים
ו/או הודעה בעל-פה ו/או הודעה טלפונית ו/או כל התנהגות אחרת לא נחשבות או ולא ייחשבו כהודעה על הפסקת לימודים
או ביטול הרשמה .התלמיד/ה לכן מוותר בזאת מראש על כל טענה הנוגעת למועד ביטול שלא נעשה בכתב ולא נשלח אל
או לא התקבל בכתובת מייל אקדמיה לעם בהתאם להוראות סעיף זה.
 .6.2תשלום דמי ביטול בגין חומרי הלימוד המודפסים:
א .במקרה של בקשה לביטול רישום על ידי התלמיד שהגיעה אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם" עד  15יום טרם מועד
המפגש הראשון לקורס ,יופק לתלמיד החזר מלא בגין רכיב חומרי הלימוד המודפסים אשר עלות הדפסתם מהווה ₪ 500
)זאת בנפרד מרכיב הקורס הפרונטלי ,אשר ההחזרים בגינו מפורטים לפי תנאי סעיף  6.3להלן( ,בהינתן שהתלמיד לא
ביקש לאסוף את חומרי הלימוד טרם מועד בקשתו לביטול.
ב .במקרה של בקשה לביטול רישום על ידי תלמיד שהגיעה אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם" החל מ 15-יום טרם מועד
המפגש הראשון לקורס ,או לאחר בקשתו לאסוף את חומרי הלימוד ,יחויב התלמיד ב ₪ 500-המהווים את הוצאות
"אקדמיה לעם" עבור הדפסת חומרי הלימוד בערכת הספרים המורחבת והעדכנית ,ויופק עבורו החזר עבור יתרת הסכום
ללא רכיב זה .מועד רישום התלמיד לקורס אינו רלוונטי לאמור בסעיף זה .מהסכום הנותר ינוכה רכיב נוסף בגין רכיב
הקורס הפרונטאלי ,בהתאם למפורט בסעיף  6.3להלן.
 .6.3תשלום דמי ביטול בגין הקורס הפרונטאלי:
דמי ביטול יחוייבו בהתאם למועד הביטול ביחס למועד פתיחת הקורס ,כמפורט להלן בלבד:
א .במקרה של בקשה לביטול רישום על ידי התלמיד שהגיעה בכתב אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם" עד  30ימים
לפני מועד המפגש הראשון לקורס ,יופק לתלמיד/ה החזר מלא.
ב .במקרה של בקשה לביטול רישום על ידי התלמיד שהגיעה בכתב אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם" החל מ30-
ימים לפני מועד המפגש הראשון לקורס ועד ל 15-ימים לפני מועד המפגש הראשון לקורס ,יחויב התלמיד ב10%-
מעלות ההשתתפות הכוללת לקורס .במקרה של בקשה לביטול רישום על ידי התלמיד שהגיעה בכתב אל כתובת
המייל של "אקדמיה לעם" החל מ 15-ימים לפני מועד המפגש הראשון לקורס ועד למועד המפגש הראשון לקורס,
יחויב התלמיד ב ₪ 500-המהווים את הוצאות "אקדמיה לעם" עבור הדפסת חומרי הלימוד כאמור בסעיף  6.2לעיל,
וכן יופחתו  10%מיתרת דמי ההשתתפות הנותרים.
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ג .במקרה של בקשה לביטול רישום על ידי התלמיד שהגיעה בכתב אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם" החל ממועד
פתיחת הקורס ולא יאוחר מתום המפגש השביעי לקורס ,יחויב התלמיד ב ₪ 500-המהווים את הוצאות "אקדמיה
לעם" עבור הדפסת חומרי הלימוד כאמור בסעיף  6.2לעיל ,וכן יופחתו  40%מיתרת דמי ההשתתפות הנותרים לכיסוי
עלויות קיום הקורס .מובהר כי במקרה של הפסקת לימודיו של התלמיד באופן יזום על ידי "אקדמיה לעם" לאחר
תחילת השתתפותו בקורס ,כמפורט בסעיף  .4.1לעיל ,לא יופק החזר כספי לתלמיד .זאת גם במידה והתלמיד הגיש
בקשה לביטול רישום לאחר מועד קבלת הודעה על הפסקת השתתפותו בקורס על ידי "אקדמיה לעם".
ד .במקרה של בקשה לביטול רישום על ידי התלמיד שהגיעה בכתב אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם" לאחר תום
המפגש השביעי לקורס ,לא יהיה התלמיד/ה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי שהוא ,והתלמיד/ה יהיה חייב
בהשתתפות תשלום דמי ההשתתפות בקורס במלואם ,המיועדים לכיסוי עלויות קיום הקורס בארגון החברתי-
התנדבותי ,למעט במקרים החריגים המפורטים בסעיף 6.3ה להלן.
ה .על אף האמור בסעיפים  6.2ו6.3-א-ד ,במקרה בו ביטל התלמיד/ה השתתפות בקורס בנסיבות חריגות ,כפי
שיוגדרו להלן ,יהיה זכאי בכל עת לקבל החזר על מלוא דמי ההשתתפות בקורס ,למעט חיוב בסך  ₪ 500המהווים
את הוצאות "אקדמיה לעם" עבור הדפסת חומרי הלימוד בערכת הספרים המורחבת והעדכנית שתשלח להדפסה
עבורו החל מ 15-יום טרם מועד המפגש הראשון לקורס כמפורט בסעיף  6.2לעיל .נסיבות חריגות לעניין הסכם
השתתפות זה הן :גילוי מחלה קשה אצל התלמיד/ה שלא הייתה ידועה לו טרם פתיחת הקורס )בכפוף להמצאת
אישור רופא המפרט על כך בכתב תוך  14ימים ממועד התרחשות האירוע( ,או אשפוז ממושך )למעלה מ 7-ימים( של
התלמיד/ה בבית חולים או אובדן של בן משפחה מדרגה ראשונה )אם/אב ,אח/אחות ,בן/בת זוג ,ילד/ילדה( בכפוף
להמצאת אישור רפואי או הגורם המוסמך לכך בכתב תוך  14ימים ממועד התרחשות האירוע.
ו .המפורט בסעיפים  6.1-6.3תקף בכל מקרה של בקשה לביטול או הפסקת לימודים ,בין אם השתתף/ה התלמיד/ה
בשיעורים או בחלקם ובין אם לא ,בין אם הצטרף/י התלמיד/ה לקורס במועד ובין אם באיחור ,ומכל סיבה שהיא
)לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור :היעדר צורך בקורס מכל סיבה שהיא ,כגון שינוי בתנאי הקבלה של
האוניברסיטאות  /מכללות ,או החלטה להיבחן במועד בחינה עוקב ,או בקשת התלמיד/ה להעברת ההרשמה לקורס
במועד עתידי בארגון( ,ולא יהיה זכאי התלמיד/ה להחזר כספי כלשהו בגין עלות דמי ההשתתפות בקורס )המיועדים
לכיסוי עלויות קיומו בארגון החברתי-התנדבותי( ,למעט ההחזרים המפורטים לעיל בסעיפים אלו.
 .7קורס חוזר ושיעור ניסיון:
 .7.1צוות "אקדמיה לעם" ,ובינו מדריך/ת הקורס ,רשאים להחליט על הטבה העשויה להינתן לתלמיד במקרים מסוימים,
שתאפשר לו השתתפות בקורס חוזר ללא עלות נוספת ,להוציא תשלום עבור חומרי לימוד מודפסים במידה ויהיה זה
רלוונטי .מובהר לתלמיד כי לאור העלות החברתית לקורס ,המשמשת לכיסוי הוצאות" ,אקדמיה לעם" אינה מתחייבת או
מאפשרת לכל תלמיד את הטבה זו האמורה לעיל עבור השתתפות בקורס חוזר ללא עלות .החלטה בנושא זה מתקבלת על
ידי "אקדמיה לעם" בלבד ,ומבוססת על שיקולים הנשארים עמה בלבד.
 .7.2תלמיד יהיה רשאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד טרם תחילת הקורס )עבורו בוצעה ההרשמה( בלבד במסגרת קורס
אחר ,לאחר השלמת הרשמתו לקורס וקבלת אישור שיבוץ ,ללא כל עלות ,ובתנאי שיהיה נוכח בשיעור זה מתחילתו ועד
סופו וכן בתנאי לכך שיוותרו מקומות פנויים באותו שיעור ,בכפוף לקבלת אישור מפורש במייל.
 .8במטרה לאפשר את עלות קורסי הפסיכומטרי הסמלית ב"אקדמיה לעם" ,המבוססת על ראיה חברתית השואפת להנגיש
את הכניסה ללימודים באקדמיה עבור כלל האוכלוסיה בישראל ,ולהימנע מלהעלות את עלות הקורס לצורכי הוצאות פרסום
ושיווק כמקובל בבתי ספר רבים ,תבקש "אקדמיה לעם" מכל תלמיד באופן אישי לאורך הקורס לשתף ולתייג את עצמו
בהודעות ובתמונות המספרות על "אקדמיה לעם" ברשתות החברתיות )כדוגמת "פייסבוק"( .כהטבה עבור תלמידים
שיסייעו לאנשים נוספים להכיר את היוזמה החברתית על ידי שיתוף כאמור ,תיתן "אקדמיה לעם" באופן אישי הטבה לכל
תלמיד שיבצע שיתוף ותיוג כמבוקש בקורס ,שתבוא לידי ביטוי כספרי תרגול נוספים )שאינם חלק ממסגרת הקורס
הפורמלית( ,גישה לתרגול שאלות באתר "אקדמיה לעם" )שאינו חלק ממסגרת הקורס הפורמלית( ,וכן הטבות וסיוע
בכניסה לקורסים נוספים ב"אקדמיה לעם" בהתאם לרצון התלמיד ויכולותיה של "אקדמיה לעם".
 .9הסכם חוזה זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
לכל בירור או שאלה אודות הקורס ניתן לפנות ל"אקדמיה לעם" במייל. refualaam@gmail.com :
את הסכם חוזה זה יש לשלוח חתום אל כתובת המייל של "אקדמיה לעם" ,לצורך השלמת הבקשה לרישום ולקבלת
אישור שיבוץ לקורס.
ולראיה באו על החתום בתאריך )מועד קריאת הסכם חוזה זה על ידי התלמיד(. _____________ :
חתימת אקדמיה לעם_____________ :
חתימת התלמיד.________________ :
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