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החזקות בע"מ  במרכז ללימודי נדל"ן של קבוצת נדלניסט  נדל"ן ללימודי התקשרות והסכם הרשמה טופס
 בשיתוף עם מועדון הנדל"ן של האוניברסיטה הפתוחה

 "(המכללה: "להלן)
 .בלימודיך הצלחה לך ומאחל, לרשותך לעמוד שמח המכללה צוות

                                                                                                     076-5608000 ת בטלפוןבכל בעיה או שאלה ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחו
 www.nadlanist-group.co.il  או לבקר באתר האינטרנט של המכללה

                                          ., כמפורט במסמך זהקורסנוגע לבתנאי התקשרות ו העסקה פרטי ורפיםהתלמיד, מצבין המכללה לבין  שבוצעה לעסקהבהמשך 
 נא לקרוא בעיון.

 פרטי העסקה .א

 

      _                      __ :טלפון;              ____________.:ז.ת; ___________  :שם הלקוח / הסטודנט .1
 (.""הסטודנטאו  "הלקוח: "להלן)      _______: ; כתובת______________________                  דוא"ל:

 : "(הקורסהמכללה מתחייבת לספק ללקוח קורס לפי הפרטים הבאים )להלן: " .2
 18:00-21:00  :ושעות הלימוד ; ימי הלימוד 2018 מרץ  תאריך פתיחה: ;  38התחדשות עירונית תמ"א  -יזמות: שם הקורס

  ירושליםהסניף בו יתקיים הקורס:   
            14  מספר המפגשים:

  בנוסף, הקורס כולל:       

 מתן מענה מקצועי בדוא"ל במהלך הקורס ,ע"י מנהל תחום הנדל"ן במכללה. 2.1

 .קי המכיל את חומרי הלימוד-און-או דיסק  מודפסים )ספר ולעתים גם חוברת( חומרי לימוד עיוניים 2.2

וזאת עד שנה  פנוי, מקום בסיס על, שיבחר סניף ובכל הגבלה ללא פרונטאליים בשעורים הקורס על לחזור רשאי הסטודנט 2.3
 ניתן ,המכללה תסייע ככל שניתן בהשלמת חומר הלימוד לסטודנט שהחמיץ שיעור. מעבר לכך הקורס. תחילת בלבד ממועד

  מקצועית. לתמיכה רכז הקורס של הדוא"ל לתיבת הקורס במהלך עת בכל לפנות

"(. לעניין תשלום עבור קורס זה קורס נוסף______ )להלן: "/________, בשווי: _______      קורס נוסף מסוג: ____ 2.4
 לפרק ב' להלן. 5-4 במקרה של ביטול עסקה, יחולו סעיפים

 ;)להלן: "העלות"( כולל מע"מ()₪   450,5 : לאורח עלות הקורס :םתשלותנאי ה .3
 :תשלום אמצעי

 ;ראי __________ספרות אחרונות של כרטיס אש 4  -כרטיס אשראי  -
 ;ללא ריבית וללא הצמדה() ;___________ :(  3) עד  תשלומים' מס

  התקשרות תנאי .ב

, ו/או כל מידע שיימסר לסטודנט הדרכות נציגי המכללהאו ו/חומר הלימוד  ו/או הקורס תכני ו/או, הקורס במסגרת הלימודים .1
 – ואחריותו העצמאיתמבצע פעולות כאמור, פועל על דעתו והלקוח ככל שב ,מהווים שידול לפעילות השקעה ו/או מסחר אינם

 בלבד. 

, שיטות שיווקלמידע סודי של המכללה, הכולל, בין היתר, שיטות לימוד, שיטות  בחשיפה כרוכה השתתפות הסטודנט בקורס .2
תמחירים, מערכות  ניתוחים, אסטרטגיות ניהול, מסמכים מקצועיים, ,דוחות כדאיות כלכלית, טקטיקות שכנועניתוח נתונים, 

במידע מתחייב שלא לעשות  הלקוח. "(הסודי המידע)להלן: " מידע, סימני מסחר, אשר כולם קניינה הרוחני המוגן של המכללה
 האישי והפרטי. פגיעה בקניינה הרוחני של המכללה כנ"ל, תוביל למיצוי מלוא זכויות המכללה כדין. ו, אלא לשימושהסודי

 או להקליט את המרצים במהלך הקורס.הלקוח מתחייב שלא לצלם  .3

 

, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה והלקוח יבטל את הרשמתו לקורסבמידה : ביטול עסקה תנאי .4
 שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן:

 עסקת מכר: 4.1

ימים מיום ביצועה, או מיום קבלת הסכם  14ה כי בגין ביטול עסקת מכר מרחוק שיתבצע בתוך מובהר בז 4.1.1
ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד  2ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 

ביטול תחילת הלימודים בקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי 
כחוק. דמי הביטול לא ייגבו מקום בו ביטל הלקוח את החוזה עקב פגם או אי התאמה כמשמעה בסעיף 

 .1981-ה)א( לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א14
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לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי המכללה  4.1.2
ת.ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול יכול שתישלח הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם, מספר 

בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל 
פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל 

 א נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.טענה הנוגעת לבקשת ביטול, של

 מדרג ביטול: 4.2

הלקוח יהא זכאי להחזר  –ימים לפני פתיחת הקורס  14יום מיום ביצועה, ועד  14ביטול עסקה לאחר  4.2.1
 ( מעלות הקורס.30%התשלומים ששולמו למכללה, למעט שלושים אחוזים )

יום עסקים אחד לאחר סיום המפגש ועד לתום ימים לפני מועד פתיחת הקורס  14 –ביטול עסקה החל מ  4.2.2
( מעלות 50%הלקוח יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו למכללה, למעט חמישים אחוזים ) –הראשון
 הקורס.

לא יינתן כל  –לאחר סיום המפגש הראשון בקורס  בחלוף יום עסקים אחדביטול עסקה והפסקת לימודים  4.2.3
 החזר ללקוח.  

 

ל, בהתקיים נסיבה חריגה ובלתי צפויה, ושלא היה ניתן לצפותה מראש, המונעת לעי 4.1-4.2על אף האמור בסעיפים  4.3
(, לאחר הצגת האישורים המתאימים ו )כגון מחלה או כח עליוןמהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות ב

 20%יינתן ללקוח החזר התשלומים ששולמו על ידו למכללה, בניכוי החלק היחסי בגין השיעורים בהם השתתף או 
 מעלות הקורס, הגבוה מבין השניים.

במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמכללה, מבלי שנעשה בהם  4.4
לעיל, ואם לא הושבו  4.2.1-ו 4.1.1שימוש. כמו כן, במקרה של ביטול עסקה לאחר המועדים הקבועים בסעיפים 

מידה ונעשה בהם שימוש, יהא זכאי הלקוח להחזר התשלומים כאמור בסעיף ימים ו/או ב 7החומרים כאמור בתוך 
הלימוד שסופקו ללקוח ושנעשה  חומרי, עבור כל ( אחוזים ממחיר הקורס5%) חמישהלעיל, למעט סכום של  4.2

 בהם שימוש ו/או שלא הושבו למכללה.

חלף יום , ובטרם לפרק א' לעיל( 2.4)סעיף וח לקורס הנוסף טול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקיבמקרה של ב 4.5
, ישלם הלקוח למכללה, בנוסף לסכומים הנקובים לעיל, את בקורס הנוסף עסקים אחד לאחר סיום המפגש הראשון

החלק היחסי מתוך עלות הקורס הנוסף עבור המפגשים אשר חלפו. במקרה של בטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ 
, ישלם הלקוח בקורס הנוסף שחלף יום עסקים אחד לאחר סיום המפגש הראשון, ולאחר קוח לקורס הנוסף הל

-2פים סעיב הגדרתם לפי ו/או קורס האימון למכללה, בנוסף לסכומים הנקובים לעיל, את מלוא עלות הקורס הנוסף
 לפרק א' לעיל. 3

ימים  14וצע ע"י המכללה בתוך לעיל, יב 4.1-4.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים לפי סעיפים   4.6
מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר 

ימים מיום  14בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 
 קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה.

לעיל, 'מועד תחילת הלימודים בקורס' הינו מועד תחילת הלימודים בפועל, גם אם  4.1-4.6האמור בסעיפים  לצורך  4.7
 מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר.

 

 

באמצעות מסירת בקשה בכתב אליו נרשם, יוכל לעשות כן  להשתבץ בקורס הנפתח במועד שונה מהמועדבמידה וירצה הלקוח  .5
. לאחר מסירת בקשה כאמור, ישובץ הלקוח לקורס זהה במועד חלופי, וזאת לפני מועד פתיחת הקורס ימי עסקים 7עד , למכללה

 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס אליו נרשם הלקוח, לא יתאפשר שינוי מועד הקורס.  7בתוך  על בסיס מקום פנוי.

 התשלום הסדרת אי"(. התראה: "להלן)בנושא  ללקוח התראה לההמכל תשלח, זה מסמך לפי בתשלומים עמידה אי של במקרה .6
 בזכות המכללה את תזכה אשר זה, הסכם הוראות של יסודית הפרה תהווה, ההתראה מתן מיום רייםאקלנד ימים 14 בתוך

 .דין פי על למכללה הנתונה זכות מכל לגרוע מבלי וזאת, הלקוח של לימודיו את לאלתר להפסיק

, על התקופה יישא אותו תשלום: הריבית הנהוגה במשק במועד הרלוונטי תשלום כלשהו במועד שנקבע, םישולבמקרה בו לא  .7
שבין אי התשלום לבין מועד התשלום הקרוב. הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, מן המדד שפורסם לאחרונה 

 ביצוע התשלום בפועל. לפני המועד המיועד לביצוע התשלום ועד למדד שפורסם לאחרונה לפני 

בשיעור  משפטיטיפול הגם בהוצאות הגבייה ו חויב הלקוח, יימים ממועד מתן ההתראה 30במקרה של אי הסדרת התשלום לאחר  .8
  .וזאת למעט במקרים בהם האיחור בביצוע התשלום נגרם מסיבות התלויות בנו₪,  250-ולא פחות מ מגובה החוב %10של 

 . והמכללה הלקוח ובחתימת בכתב יבוצעו זה למסמך ותוספת שינוי כל .9

תחול במקומה ההוראה החוקית והתקפה הקרובה , תקפה כבלתיעל ידי גוף שיפוטי  תימצא זה במסמך מסוימת הוראה בו במקרה .10
 .בתוקפם יוותרו המסמך, יתר תנאי מקרה ובכל ביותר למשמעות ההוראה שנמצאה כבלתי תקפה,
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מקרה שבו נרשם לקורס עתידי ללא מועד ניצול : הבאים במקרים גם, נרשם אליו הקורס על חל עילל האמור כל כי ללקוח ידוע .11
  נרשם בו מקרה; המכללה עם סיכום פי על אחר במועד אלא, המקורי במועד הקורס את ניצל ולא לקורס נרשם שבו מקרהמוגדר; 

 אליו הקורס סוג את שינה מכן ולאחר לקורס נרשם וב מקרה; הקורס תחילת מועד לפני ימים 14–מ פחות שהנו במועד לקורס
  . במכללה ללימודיו הקשור שהוא שינוי כל ביצע או/ו נרשם

 

הרשומים בהסכם זה על פי  עצמם ו/או המפגשים  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מועדי פתיחת הקורס .12
 שיקול דעתה הבלעדי. 

לשנות ו/או לעדכן את רצף השיעורים המצוינים בסילבוס, זהות המרצים והתכנים, בהתאם  המכללה שומרת לעצמה את הזכות .13
 לצורך ולשיקול דעתה הבלעדי.

 לאמיתות לכאורה ראיה, המכללה ברישומי תיעוד כל יהווה, הלקוח ובין המכללה בין כלשהי עובדתית מחלוקת של מקרה בכל .14
 טעון כי יש להסתמך על תיעוד השמור ברשותו.אין בכך כדי למנוע מהלקוח ל .התיעוד של תוכנו

 לפחות ממפגשי הקורס. 80%-לסטודנט אשר נכח ב תינתןזכאות לתעודה  .15

מובהר בזאת כי הקורס אינו קורס אקדמי ואינו מעניק נקודות זכות כלשהן, הקורס הינו קורס העשרה המקנה כלים וידע בתחום  .16
 הנדל"ן.

סייע לסטודנט בהכוון והשמה אך הדבר דורש את הסכמת הסטודנט וכן אין כל ערובה מובהר בזאת כי המכללה תעשה כל מאמץ ל .17
 ן כזו או אחרת."חברת נדלעבודה בלכך שהסטודנט יתקבל ל

כדי , באינטרנט פרסומים לרבות, אחרים בפרסומים ואין המכללה ובין הלקוח בין ההסכמות את ממצה זה במסמך האמור .18
 .שבמפור צוין הדבר אם אלא, לשנותו

שלח בדואר רשום ית ,זה מסמךשלח על ידי צד למשנהו על פי או בקשר ליזה. כל הודעה שת מסמךהינן כמפורט ב כתובות הצדדים .19
שהגיעה לנמען ביום המסירה בפועל בתנאי שהינו  כזוחשב כיביד ת תימסראו בדוא"ל. הודעה ש סשלח בפקיאו תימסר ביד או ת

שהגיעה  כזוחשב כיבדוא"ל ת או בפקס תישלח. הודעה שהמסירה מועד שלאחר הראשון העסקים ביום -כן לא שאםיום עסקים, 
 תישלח. הודעה שהשיגור מועד שלאחר הראשון העסקים ביום -כן לא שאםלנמען ביום השיגור בפועל, בתנאי שהינו יום עסקים, 

 .שליחתהימי עסקים לאחר יום  3שהגיעה לנמען תוך  כזוחשב כיבדואר רשום ת

תהיה הסמכות המקומית היחידה והבלעדית לדון בכל העניינים  במחוז מרכז/תל אביבמסכימים בזאת שלבתי המשפט  הצדדים .20
 הקשורים והנובעים  מהסכם התקשרות זה.

במסגרת חוזה זה, מאשר הלקוח קבלת מסרונים סלולריים ו/או הודעות דוא"ל מהמכללה, לצורך מסירת השירותים על פי חוזה  .21
ן פרסומי המתייחס לשירותים מסוג דומה. במקרה בו הלקוח אינו מעוניין בקבלת הודעות כאמור, יודיע על כך זה, לרבות תוכ

 .nadlanistgroup@gmail.comלמכללה בכתב, לרבות באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת 

 .לשני המינים שווה חסים במידהמנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד, ומתיי זה במסמך המפורטיםהתנאים  .22

 
 
 

 

 והאמור להלן קראתי ואני מאשר את תנאי ההתקשרות

 אני מעוניין שהמכללה תעביר את פרטיי לחברות שונות בתחום הנדל"ן –השמה למתאימים 

 

 חתימת הלקוח/הסטודנט ____________________
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