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 תיכוניםמסלול  – פסיכומטריתה הלקורס הכנה לבחינ חוזה התקשרות

 קיו"(-קיו גלובאל בע"מ )להלן: "היי-היי
 515421097ח.פ.  

 מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.קשרות חוזה ההת
 : "הורה"(.הלן)ל זה ותחוזה התקשרות לצורך מע" הן מילים בעלות אותה משהורה"-" ואפוטרופוס"

 

 נרשםפרטי ה  -' אחלק 

 פרטי הקורס  -חלק ב' 

 שכר הלימודתשלום סדרת הו וםישהרי פרט - חלק ג'

 נרשםהוהצהרת התחייבות   -' דלק ח

 

 :התקשרות הבאיםאי הלתנ נותמוהסכ נואת הבנת יםמביע  ("/"ההורה"אפוטרופוס; "ה "הסטודנט"הנרשם"/")להלן:  הח"מ ואנ

כי תנאי  דנטלסטודוע מיום הרישום. י ימים 14, תוך זהם הסכ' לגט בחלק רופי שמוד כפמשכר הלי דמימתחייב להסדיר את  הסטודנט .1
 רס הוא פירעון התשלומים במלואם ובמועדם. בקו ותפותתשלה

התרעה  לסטודנטשלח תשלומים לא יפרעו ובלבד שתיותר מה חד אום א, אוקיו תהא רשאית בכל עת להפסיק את לימודי-כי היי סטודנטידוע ל .2
 קיו מיד.-היי תאלעדכן  ליוע, נטטודהס םעתקשרות וי בדרכי ההנול שיל שיחלעיל. ככ שצוינות תקשרוהעל כך באחת מדרכי ה

  .קיו-של היי (תלמיד')'אתר ה כמו גם השימוש בפלטפורמות המקוונות, ובלתי ניתנת להעברה הינה אישית ים/ההרשמה לקורס .3

 .לטופס זה 'בחלק במקום הקורס, ימים, שעות הלימוד ושאר פרטיו הינם כמפורט  .4

 :2008-התשס"ט וח על מכונים פסיכומטרייםקיהפלחוק וף , בכפלבדים בנאים הבאיעשה לפי הת :רסקול השמהרביטול  .5

 

דואר אלקטרוני או באמצעות  ,טהסטודנרשם אליו נ ספומנהל הקמ ובדרך של מסירתה לידיו של בכתבתעשה הרשמה  לולביטבקשה  .א
סם רומפהטלפון מספר ה, בשםנרליו וס אבקמפ ההודעהקבלת  לוודא הסטודנט(. על "ביטול")להלן:  cs@g.high-q.co.il שכתובתו:

 החברה. באתר
 

ביטל  אםש -בד בלו ,הקורססך מחיר מלוא גובה בהחזר ב הסטודנטזכה את יס, קורת הפתיחד מועעד שלושים ימים לפני ביטול  .ב
 חזירלא ההיה ושימוש.  די, את החומרים שקיבל ממנה ובלאייקיו באופן מ-ישיב להיי השתתפותו בקורס לפי סעיף זה סטודנט

-ל הייהאינטרנט ש רתאחומרים באו שנעשה שימוש בו/ או שנעשה בהם שימוש/מים ובתוך שבוע י רמוכאהחומרים  את טודנהסט
 .₪ 400של  בסכוםיחויב , קיו

 
 סך מחיר הקורס גובההחזר בב טודנטסהזכה את י, ועד למועד פתיחת הקורס פתיחת הקורסמועד לפני  החל משלושים ימים טוליב .ג

ת א השתתפותו בקורס לפי סעיף זה, ישיב להיי קיו באופן מיידי סטודנטביטל  אם .הקורססך מחיר מ 10% ובהגבול דמי ביט בניכוי
או ו/ או שנעשה בהם שימושמים ו/בתוך שבוע י רמוכאהחומרים הסטודנט את לא החזיר היה וובלא שימוש. החומרים שקיבל ממנה 

מסך  10%בגובה  נוספים )ללא דמי ביטול ₪ 400 שלכולל בסכום יחויב , הוא ל היי קיוהאינטרנט ש רתאחומרים בשנעשה שימוש ב
 .ורס(מחיר הק

 
טול בימי ד כויבני סך מחיר הקורסגובה החזר בב הסטודנטת זכה אי ,ורסהמפגשים בקתום שליש מועד פתיחת הקורס ועד ממ ביטול .ד

 .סך מחיר הקורסמגובה   40% של
 

 במחיר הקורס במלואו. טהסטודניחויב  רסבקו מהמפגשים שלישתום ול לאחר יטבב .ה
 

אשר לא  יוןח עלוהקשורות לכסיבות בכל מועד, אם ביטל השתתפותו בנ מלא, תשלוםלהחזר זכאי  נטדוטסעל אף האמור לעיל, יהיה  .ו
 ו.קי-יל הישים ריגועדת ח יהא כפוף לאישורמכתאות וווה באסמור ילטול כא. ביהיה ניתן לצפותן מראש

 
התשלום. היה התשלום בו נעשה אופן ה תואוהביטול וב בקשת ממועד ימי עסקים 45בתוך  ר לויוחז נטטודלס גיעהמ החזר כספי .ז

 מזומן.במזומן ההחזר יהיה בשיק 
 

 טודנט, לא יתאפשרת לימוד בכפוף להסכם ייחודי שנחתם מול התיכון בו לומד הסל סטודנט נרשם לכיתיוון שככ: המועדבאותו  מעבר כיתה .6
 באותו המועד.  מעבר בין כיתות

 למועד מאוחר יותר. במסלול תיכונים  תטריפסיכומה הכנה לבחינה אין אפשרות לדחות קורס: למועד מאוחר יותר דחיית השתתפות בקורס .7

לפני  עסקים ימי 3-עד ל ורסלשנות מועד ק/קורסלפתוח א של שומרת לעצמה הזכות קיו-הייכי  דנטלסטוידוע  :דמועאו שינוי  קורספתיחת י א .8
 יוחזר לו במלואו. ימודהל רושכ  כךפה על -בכתב או בעל דנטטולסרה החב תודיע של ביטול קורס. במקרה מועד פתיחתו המתוכנן
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ו/או בשעות  יםפים בימים אחרנו מפגשים נוסיתכ הסדירים בקורסגשים כי בנוסף למפ לסטודנטידוע : והזזת מפגשים נוספים גשיםפמ .9
ויים נו מספר שינייתככי  סטודנטלידוע בנוסף,  ראש.סביר מ זמן או בעל פה, כתבעל מפגשים נוספים ב הסטודנטקיו תעדכן את -יי. האחרות

  .ים בלתי צפוייםאירוע , אועקב חגים מי הקורסבי

להוראות  קיו הינה מוסד חינוכי. הסטודנט מתחייב בזאת לשמור על התנהגות נאותה ולהישמע-כי הייודנט ידוע לסט: טנהסטודהתנהגות  .10
קיו. אם -היי הימנע מכל הפרעה למהלך שיעורים שלו ו/או של אחרים ו/או להנהלתמתחייב לסטודנט קיו. ה-מרצי הייעובדי ו/או מנהלי ו/או 

 י כלשהו.ית להפסיק את לימודיו לאלתר, והסטודנט לא יהיה זכאי להחזר כספא רשאקיו תה-היי ,הסטודנט לא יפעל בהתאם לאמור

רשאית לשנות את זמני קיו -ייה .הקמפוסבשעות פעילות  תלונותניות ובלטיפול בפנרשם  אליו הקמפוס עומד טהסטודנלרשות : מוקד שירות .11
בנוסף, לרשות הסטודנט כתובת מייל של  .הקמפוסיםשל  עילותת אחר זמני הפלעקוב מעת לעודנט הסט באחריות – הקמפוסיםהפעילות של 

 .il.coq-highg.@cs.מחלקת שירות הלקוחות: 

שפט מה לבתי הנהתקשרות תהיה נתובע מהוע לכל סכסוך הנו/או בנוג זוייחודית בנוגע להוראות התקשרות ה: סמכות השיפוט מכות שיפוטס .12
 . בלבד תל אביבב

 

 

 

 

 רלהחזי חומרים שעליו לוזזם כנגד התחייבויותיו ו/או לעכב אצקיו, לא יוכל לק-להחזרים כספיים מהיי היה זכאיי הסטודנטבכל מקרה בו  .13
 .ימשיך ויישא בכל תשלומי שכר הלימוד עליהם התחייב הסטודנט .קיו-להיי

 .בלבד ועל חשבונו סטודנטהיות רהיא באח תסיכומטריבחינה הפמה לשרההמובהר בזאת כי  .14

  תנאיו. את  םעל עצמ וקיבלאת תוכנו ונו כם זה, הביהס וכי קראים רמצהיוההורה  הסטודנט .15

רשאי בכל  הסטודנט .עות, פרסומים והצעדכוניםלצורך שליחת  אמצעות הפרטים שמסרב טודנטלסאת הזכות לפנות קיו שומרת לעצמה -היי .16
   ברצונו שלא לקבל יותר דיוור.  כי SMSל או מצעות מייבא עדילהועת, 

 לפעול לפיו.ו קיו-באתר הייגד הטרדה מינית לעיין בתקנון נמתחייב  הסטודנט .17

הבית, בשימוש רי מילוי משימות והכנת שיעובלו לכלל השיעורים, ה שהגעמהצלחתו תלויה בהשקעה שלו, בשחלק מרכזי  לסטודנט ובןמ .18
 מנהלי הקמפוסים.ומרצים הנחיות האות ורבחומרי הלימוד השונים והישמעות להו

 

 

 

 

 

 

                                   ________________                         ________________                       ________________ 

 ת הסטודנטתימח               הסטודנט שם                         תאריך

 
 
 

 
                                                                         ________________               _________________ 

 
 חתימת ההורה             שם ההורה
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