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תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מבקשת הרשמה ללימודים במרכז הרפז, אשר נחתמה על ידי החתום 
 מטה, במועד החתימה על תקנון זה. 

 
 כנית הלימודים במסלול והפסקת לימודים על ידי מרכז הרפזת .1

 תכנית הלימוד במסלול נקבעת על ידי מרכז הרפז. .1.1
מסלול ו/או להאריך הלימודים במרכז הרפז שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את תכנית  .1.1

ו/או לקצר את משך תקופת הלימודים במסלול ו/או בקורסים במסלול, וזאת בהתאם לשיקול 
 דעתו הבלעדי.  

מרכז הרפז שומר לעצמו את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתו, אם לפתוח ו/או  .1.1
, על אף שהוצעו לימודים במסגרת המסלול ים, ו/או להפסיק ו/או לדחות מסלול או קורסלקי

 במועדים מסוימים. 
קבלת תעודה מטעם מרכז הרפז, אינה משחררת את התלמיד מאחריות לתשלום כל חוב שהיה  .1.1

קיים בעת מתן התעודה, שלא שולם למעשה למרכז הרפז, לרבות תשלומים עתידיים אשר טרם 
 נפרעו.

בלבד, ממועד  שנתיייםבמסגרת המסלול למשך  לקיים את הלימודיםמרכז הרפז אחראי  .1.1
 ההרשמה. 

 
 

 מקום ומועדי השיעורים .2
, קרית חינוך, תל אביב.  1הלימודים במסלול יתקיימו במתחם "תיכונט", ברח' שושנה פרסיץ  .1.1

 שמורה הזכות להעביר בכל עת, את הלימודים, כולם או חלקם, למקום אחר.  למרכז הרפז
 במסגרתהלימוד  מועדילמרכז הרפז שמורה הזכות לשנות, בכל עת, לפי צרכיו ואפשרויותיו את  .1.1

  מסלול, לרבות להאריך ו/או לקצר את שעות הלימוד. ה
 .דיםי עקב מעבר/שינוי במקום הלימוהתלמיד לא יהיה זכאי להחזר כספ .1.1
עקב כוח עליון ו/או נסיבות אשר אינן  ,שיעור ביטולהתלמיד לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין  .1.1

 בשליטת המרכז. 
 

 
 חובות המשתתף .3

למלא אחר כל ההוראות, אשר יפרסם מרכז הרפז מעת לעת, או אשר יימסרו לו בכתב או בעל  .1.1
 פה על ידי המרצים מטעם מרכז הרפז.

ולהימנע מלגרום נזק למבנה ו/או לציוד של  הלימודים,לשמור על ניקיון המקום בו יתקיימו  .1.1
מרכז הרפז ו/או לציוד המצוי במבנה ו/או לחומרי הלימוד שיינתנו לו על ידי מרכז הרפז, ולשאת 

 בכל הוצאות אשר ייגרמו עקב גרימת נזק כאמור. 
רפז יהא רשאי להפסיק לימודיו של לשמור על כללי משמעת והתנהגות הולמים. מרכז ה .1.1

משתתף, אם יימצא כי התנהגותו אינה הולמת, ובמצב זה המשתתף לא יהא זכאי להחזר של 
 שכר הלימוד, לרבות תשלומים עתידיים. 

 
 

 שכר לימוד וביטול השתתפות  .4
, וזאת במידה והמשתתף הלימודיםחודשים מתאריך תחילת  12יהיו תקפים עד  טיפולדמי  .1.1

 ו/או ביטל את השתתפותו.  דחה
 למשרדי המרכז,  בכתב בלבדהפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה  .1.1

תאריך קבלת . 9668937-09לפקס שמספרו או  harpaz.co.il-info@mלדואר אלקטרוני  
אי הופעה במפגש ו/או  יתרת שכר הלימוד.ההודעה במרכז הוא התאריך הקובע לחישוב 

ל הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל מעשה אחר, לא ייחשבו כהודעה על ביטו
 . לימודיםהשתתפות ב

mailto:info@m-harpaz.co.il


 
שלא יודיע בכתב על הפסקת הלימודים או ביטול ההרשמה לאחר שהתקבל, גם אם  תלמיד .1.1

 .אינו מופיע ללימודים  אינו יהיה זכאי להחזרים כלל
 כר הלימוד כפוף לשינויים מעת לעתש .1.1
שכר הלימוד מובטח לתלמיד גם אם יחולו שינויים במחירון בתנאי שהוסדר את התשלום  .1.1

 מראש לכל המסלול
באה על  ול מוגבל, וכי השתתפותו בלימודיםהמשתתף מודע לכך כי מספר המקומות במסל .1.4

 חשבון משתתף אחר.
ההרשמה ולא הוסדר תשלום בגין שכר לא מובטח מקום בכתה במידה ולא הושלם תהליך  .1.4

 לימוד
 לא יוחזרו במקרה של ביטול השתתפות בלימודים הטיפולדמי  .1.4
במקרה של ביטול השתתפות בלימודים מצד התלמיד , התלמיד ישא בתשלום שכר לימוד  .1.4

 כמפורט מטה : 
 

 שיעור החיוב בשכר הלימוד   מועד הודעה על ביטול או הפסקת לימודים

 דמי טיפול בלבד לפני תאריך פתיחת הלימודים חודשעד 

 משכר הלימוד בתוספת דמי רישום 10% במהלך חודש לפני תחילת הלימודים

 משכר הלימוד בתוספת דמי רישום 25%  14 -מיום תחילת הלימודים ועד למפגש ההחל 

 משכר הלימוד בתוספת דמי רישום 33% 20 -ועד למפגש ה 15 -החל מהמפגש ה

 משכר הלימוד בתוספת דמי רישום 50% 30 -ועד למפגש ה 21 -מהמפגש ההחל 

 משכר הלימוד בתוספת דמי רישום 100% 31המפגש ה לאחר 

  מסלול כולוב עבור הלימודים טבלה זו באה לפרט את התשלום בו ישא התלמיד בגין שכר לימוד. 
 
 

 נוהל החלפת ו/או דחיית קורס במסגרת לימודים במסלול  .5
יהא זכאי לעבור מקורס אליו נרשם במסגרת המסלול, לקורס אחר, שאינו זהה  המשתתף .1.1

לפחות  "(, אם הודיע על כך בכתב למרכז הרפזהקורס הנעברלקורס אליו נרשם )להלן: "
 ובתנאי שיש מקום בקורס הנעבר. להלן 5.2 סעיףל בכפוףלפני קיום המפגש הראשון,  חודש

 ולא תטופל.הודעה שאינה הועברה בכתב לא תתקבל 
 המשתתף יחויב בהפרש העלויות בין שני הקורסים, ככל שהוא קיים.  .1.1

 
 

 פיגור בתשלומים .6
ההתקשרות בין המשתתף לבין מרכז הרפז היא על בסיס אישי, ובכל מקרה המשתתף יהא  .4.1

אחראי באופן אישי לתשלום ולפירעון מלוא שכר הלימוד, אף אם שכר הלימוד משולם על ידי 
 גורם חיצוני. 

יפגר המשתתף בתשלום סכום כלשהו למרכז הרפז, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הקיימת היה ו .4.1
 –ו  4פים ילמרכז הרפז מכוח הדין, יישא הסכום שבפיגור הפרשי ריבית והצמדה בהתאם לסע

. תשלום כלשהו אשר ישולם באמצעות המחאה אשר 1961 –חוק ריבית והצמדה, התשכ"א  5
 תתף בנוסף, בעמלת ביטול. לא תיפרע, יחייב את המש

ימים  7יפגר המשתתף בתשלום כלשהו למרכז הרפז, ולא ישלם את הסכום שבפיגור תוך היה ו .4.1
ממועד קבלת התראה בכתב על ידי מרכז הרפז, יהא מרכז הרפז רשאי להפסיק את הלימודים 
במסלול. במצב זה המשתתף לא יהא זכאי להחזר של שכר הלימוד, לרבות של תשלומים 

 תידיים. ע
תשלל הזכאות לתעודה, גם אם בלימודים  –יפגר המשתתף בתשלום שכר לימוד היה ו .4.1

 מקבילים במרכז, אשר בגינם לא קיים פיגור בתשלום 
 
 



 
 

 אחריות מרכז הרפז .7
ו/או מי מטעמו בקשר ללימודים במסלול, תהיה מוגבלת בסכום התביעה  אחריות מרכז הרפז .4.1

עד לגובה שכר הלימוד שישולם על ידי המשתתף עבור ההשתתפות במסלול, למעט תביעות 
 בגין נזקי גוף. 

בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההתחייבויות של מרכז הרפז, מרכז הרפז לא ישא בנזק  .4.1
ד, לרבות אבדן עסקה כלשהי ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוח

 או בכל נזק שעולה על הסכום האמור לעיל.
 
 
 השתתפות במפגשים וקבלת תעודת גמר  .8

מסלול, אלא לאחר הסדרת תשלום מלוא שכר לימודים המשתתף לא יהא רשאי להשתתף ב .4.1
 הלימוד. 

 מו  במסגרת המסלול.המשתתף מתחייב לקחת חלק בכל המפגשים שיתקיי .4.1
 משתתף אשר ייעדר ממפגש לא יהא זכאי להשלמתו במועד אחר.  .4.1
בהתאם למסלול  3לגילאי לידה עד  בסיום המסלול תעודת גננתלכל משתתף תוענק  .4.1

 הקורסים הנדרשים במסגרת המסלול, , בכפוף לכך שהשלים את כלהלימודים הנבחר
לימודים במסלול מותנית בכך כי ושילם את מלוא שכר הלימוד במסלול. השלמת 

 20%-עדר מעבר לנלא ו הגיש את המשימות המונחות למרצה הראשית, המשתתף
  .לעיל 8.2, חרף האמור בסעיף במסגרת המסלול מהמפגשים בכל קורס

מילואים, לידה, אירוע משפחתי מדרגה ראשונה, אישור שהייה בבית  מאושרים:חיסורים  .4.1
 חולים.

קבלת אישור ו/או תעודה מטעם מרכז הרפז, אינם משחררים את המשתתף מאחריות לתשלום  .4.4
 כל חוב למרכז הרפז שהיה קיים בעת מתן האישור ו/או התעודה. 

 
 
 שונות .9

 כל המחירים המצוינים בטפסים השונים של מרכז הרפז, כוללים מע"מ. .4.1
על ידי עו"ד  התינתנה הרצא 3גננת ומנהלת גן לגילאי לידה עד  במסלול הלימודיםבמהלך  .4.1

 הואולם אינלהעשיר את הידע של המשתתף בקורס בתחום המשפט  הנועד הההרצא, מוסמך
והמשתתף מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה נגד , מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 כאמור. המרכז הרפז בקשר עם ההרצא
האלקטרוני שלו, בהתאם לכתובת המשתתף מאשר בזה למרכז הרפז לשגר לתיבת הדואר  .4.1

שנמסרה למרכז הרפז, כל תוכן, לרבות דבר פרסומת באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או 
 פקסימיליה ו/או הודעת מסר קצר ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.

על פי  -באופן פרונטליבמקרה של כח עליון השיעורים יתקיימו באמצעות למידה מרחוק ולא  .4.1
 ים מוסמכים יהחלטת מרכז הרפז ו/או הנחיות של גורמים ממשלת

 
 
 הודעות למרכז הרפז .11

 הודעות למרכז הרפז תימסרנה בכתב בלבד.  .1..1
המועד הקובע לעניין המצאת מסמכים מהמשתתף למרכז הרפז הוא מועד קבלת המסמך  .1..1

 במרכז הרפז. 
בדואר ו/או בפקס בדוא"ל  יש לשמור עותק של כל מתכתב הנשלח מהמשתתף אל מרכז הרפז .1..1

וכן את אישור ההמצאה לפי העניין. מרכז הרפז לא יתחשב ו/או יכיר בטענה שמכתב כלשהו 
דואר או בפקס ולא הגיע אל אם תתקבל הוכחה להמצאתו, כגון: אישור פקס, דף דוא"ל נשלח ב

 פירוט שיחות או אישור מסירה.
מכתב יטופל במועד הפנייה ה נושאאם לא תצורף הוכחה כלשהי להמצאת המכתב,  .1..1

 המחודשת. 
 
 

 חתימה  שם משתתף  תאריך
 

  


