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 בית הספר למקצועות המחול  –הסכם לימודים  

 ( 2021)נובמבר 

 

ובחתימתי על מסמך זה אני מאשר/ת   מדריכים לריקודי עםלהכשרת לקורס מאשר/ת כי במסגרת בקשת הרשמה   הנני

 את הסכמתי לאמור כדלקמן: 

  התשלום עבור מחיר הקורס ייעשה ₪. 4700ע"ס ( להלן: ”מחיר הקורס“)מתחייב/ת לשלם את מחיר הקורס הכולל  הנני .1

. את יתרת התשלום ("דמי הרשמה")₪ להלן:   200באופן הבא: במועד הרישום לקורס אעביר לבית הספר מקדמה ע"ס 

 הקורס.למחיר הקורס אסדיר מול הנהלת בית הספר טרם פתיחתו של 

 ח. לא נפת נרשמתי לא יוחזרו, אלא אם הקורס אליו  ששלומו דמי הרשמהידוע לי כי  .2

במידה ואבטל את הרשמתי לקורס ו/או אפסיק את לימודיי במשך תקופת הקורס, בין אם השתתפתי בשיעורים או בחלקם   .3

, בין אם שולם ובין אם לא, למעט ובין אם לא, מכל סיבה שהיא, לא אהיה זכאי/ת להחזר כספי כלשהו, בגין מחיר הקורס

 :החזרים כמפורט להלן

ימים לפני מועד תחילת הקורס, אהיה זכאי/ת למלוא החזר התשלומים   30במקרה של ביטול הרשמה לקורס עד  -

 , למעט דמי ההרשמה. ששולמו לבית הספר עבור מחיר הקורס

האמור, במידה ואבקש לבטל את  לא יתאפשר החזר כספי. על אף  –ברור לי כי מתום מפגש שני ואילך  -

השתתפותי בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות, שאינן מאפשרות לימודים בכיתה, שהנן: אובדן של בן משפחה  

תה ידועה לי טרם פתיחת הקורס, אשפוז ממושך, גיוס חירום,  ימדרגה ראשונה, גילויה של מחלה קשה שלא הי

ששולמו עבור מחיר הקורס, ובכפוף למתן הודעה בכתב   (זר יחסי"להלן: "הח(אהיה זכאי להחזר התשלומים היחסי 

, בכפוף להמצאת אישורים מתאימים שיידרשו ע“י בית הספר, ובכפוף המקרהימים ממועד  14לבית הספר, תוך 

 להמשיך את לימודי בקורס.לאישור בית הספר שאכן איני יכול 

חושב באופן הבא: סך מחיר הקורס, ינכח התלמיד ומובהר בזאת כי החזר יחסי יינתן בגין המפגשים בהם לא  -

   ., כפול כמות המפגשים בהם לא נכח התלמידהנקובים בסילבוס הקורסחלקיי כמות המפגשים 

 ,בולמען הסר ספק, יובהר בזאת, כי החזר תשלומים אינו רלוונטי כלל ועיקר לביטול, מסיבות אחרות שאינן מנויות  -

סדירים, רילוקיישן, חופשה, עומס חברתי/ כלכלי/ אישי/ מקצועי  ודה, מילואיםלרבות קבלה ללימודים, קבלה לעב

 .ו/או כל סיבה אחרת 

ה יום הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמה, יהיה היום שבו אודיע לבית הספר בכתב על הפסקת הלימודים/ביטול ההרשמ .4

עורים ו/או הודעה טלפונית  יי הופעה לשהובהר לי שא .cfdancepro@gmail.comבאמצעות שליחת הודעה לכתובת דוא"ל: 

ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת, אינה נחשבת ולא תחשב כהודעה על הפסקת הלימודים, ורק הודעה בכתב 

תיחשב כהודעה על הפסקת הלימודים ולכן אני מוותר בזה מראש על כל  המפורט לעיל, שנמסרה לבית הספר בדוא"ל 

 .ול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זהטענה הנוגעת למועד ביט

ידוע לי כי בית הספר רשאי לבטל מחזור לימודים. במקרה כזה אהיה זכאי להצטרף לקורס עתידי כנגד תשלום הפרשים  .5

 למחזור שהתבטל.  את מלוא התשלומים ששולמו  בחזרה אם יהיו, או לקבלבעלות הקורס האחר 

 , לשיקול דעתו של בית הספר.יום 30ידוע לי כי מועד פתיחת הקורס עשוי להתעכב עד  .6

במקרה של פיגורים בתשלומים, לבית הספר הזכות לגבות את התשלומים המגיעים לו בתוספת ריבית, הצמדה והוצאות   .7

 .גבייה
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 .ידוע לי כי הקורס אינו ניתן להקפאה או להעברה לאדם אחר .8

 .מס' מפגשים ספציפי מחויבקורס תלוי קצב התקדמות לימודי התכנים המופיעים בסילבוס בפועל ולא דוע לי כי משך הי .9

  .ולעמוד במטלות הקורס, ככל שידרשו בקורס מהמפגשים 80%דוע לי כי על מנת לקבל תעודת גמר, עליי להיות נוכח ב י .10

 (.חובת הנוכחות חלה גם על שיעורי מחוץ למקום הלימוד הקבוע )שיעורי חוץ

 במקרה של היעדרות משיעורים, יש להודיע על כך מראש לראש הקורס. .א

 יד בלבד ולא באחריות בית הספר ומי מטעמו. עדרות משיעורים, השלמת החומר באחריות התלמיבמקרה של ה .ב

עדרות ממושכת  יבית הספר אינו אחראי למציאת פתרון הולם במקרה של אי הופעת תלמיד למפגשים. במקרה של ה .ג

שתואמה מראש עם בית הספר, יהיה התלמיד זכאי להצטרף למפגשים שהחסיר בקורס עתידי על וצדקת מסיבה מ

 זה. בסיס מקום פנוי ובתנאי שעמד בתנאי הסכם  

במקרה בו לא ניתן לקיים לימודים פרונטליים מסיבות שאינן בשליטת בית הספר קרי כוח עליון/מצב בטחוני/לאומי/סגר  .11

וכי מפגשים אלה הינם מפגשים מן המניין   םוירטואלייודים במתכונת אונליין, באמצעות מפגשים , יתקיימו הלימבזהוכיוצא 

   כשיתאפשר זאת.בית הספר ישלים שיעורי אלה  ,שיעור פרונטלי בהם התוכן יחייב קיוםבמידה ושיעורים  .לכל דבר ועניין

 פרונטלי לשיעור מקוון ולהיפך. בית הספר ראשי לשנות את סוג השיעורים בקורס מסוים, משיעור  .12

וכל רשת חברתית אחרת(  ישומון " וואטסאפ" או "פייסבוק"י  לרבות)דוע לי כי קבוצות הקורס המקצועיות, ככל שיפתחו י .13

בימי חול  :(להלן "שעות העבודה") בשעות סבירותו בלשון ראויה הינם עבור דיונים מקצועיים בלבד ויש להקפיד על דיונים

 ובימי ו' עד כניסת השבת.  9:00-18:00 בין השעות

פיצוי או החזר כספי, תלמיד אשר מתנהג בצורה  כל ללא  להוציא מרשימת התלמידיםבית הספר שומר לעצמו את הזכות  .14

נהג  שאינה הולמת ו/או שפוגעת בקיום קורס תקין, לרבות: תלמיד המפגין אלימות מילולית/פיזית, תלמיד אשר אינו מת

תלמיד אשר מפרסם פרסומים בכוונה   (,להלן: "סודיות מקצועית")בתום לב, תלמיד אשר משתף תכנים מתוך הקורס 

,  והנהלת בית הספר הקורס צוות תלמיד המפגין התנהגות חתרנית תחת  "( להלן: "שיימינג)לגנות/לבייש את בית הספר 

השיעורים הקבוע ללא הודעה  שעורים בצורה תדירה ו/או בזמןתלמיד אשר אינו עומד במטלותיו, תלמיד אשר אינו מופיע ל

 על כך.

לי כי כל התכנים המועברים בבית הספר, ו/או חומרי העזר ככל שניתנים, הינם בגדר סודיות מקצועיות וחל  ידוע וברור .15

בפיצוי חד פעמי  יביחועליהם איסור שיתוף ו/או העברה. תלמיד העושה שיימינג ו/או תלמיד המשתף חומרים מתוך הקורס, 

 .ללא הוכחת נזק לבית הספר, בסך מחיר הקורס כפול כמות המפגשים בהם נכח מתחילת הקורס ועד תומו

 בתל אביב. מוסכם כי בכל מקרה של מחלוקת, יהא מקום השיפוט ו/או הדיון  .16

אשר עשויים לשמש לצרכי  השיעורים,ידוע לי כי במהלך הקורס ייתכן ותצולמנה תמונות ו/או סרטונים מפעם לפעם במהלך  .17

 בית הספר.יחסי ציבור 

 בחינות, מטלות וזכאות לתעודת גמר:   .18

הלימודים לא    חובותוס הקורס. תלמיד אשר לא יעמוד ככל בסילב הכתוב  עפ"יות הלימודים, בכל חובעל התלמידים לעמוד  -

 תעודת גמר.יהיה זכאי ל
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  .חןבמבלכישלון  ב חינה ללא אישור מוקדם תיחשבהיעדרות מ.  מועד א'בחינות  בה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחו -

 חינה כמועד ב'. בב זכאי להשתתף   'שנכשל במועד א דתלמי

₪ עבור  350אינה מוצדקת יהיה עליו לשלם אגרה בסך  ב'-'אם הסיבה לאי התייצבות התלמיד למבחנים במועדים א -

   הבחינה במועד מיוחד.

 מועדי בחינת גמר, יהיה זכאי לתעודת השתתפות בלבד ולא לתעודת גמר )הסמכה(.  2עובר תלמיד שלא יעבור בציון  -

'(  בחינה )במועד א' ו/או כמועד בב להשתתף  אשר ימנעו מהתלמידל משפחתי אבמילואים או  /מחלה :במקרים חריגים כגון -

 הספר.  יתבחן כמועד מיוחד, באישור מנהל ביהיה ראשי להי

, בקשת הערעור תופנה  חינהב מיום פרסום תוצאות ה בועולא יאוחר מש  ב כתבחינה בבל ציון י לערער עשאתלמיד ר -

 למנהל בית הספר. תוצאות הערעור הינן סופיות.

 .חל איסור מוחלט וחמור לפנות באופן אישי וישיר אל מי מהבוחנים החיצוניים בעניין ציונים -

 השתתפות בקורס זה. בקורס בו לא מתקיים מבחן גמר, תוענק תעודת  -

 . בית הספר אינו אחראי שינוי באופן הכרה בקורסים מסוימים כגמול להשתלמות במשרד החינוך.19

 פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים ומספר המקומות בכל קורס מוגבל.. 20

 יום הלימודבתחילת  – יש להקפיד הקפדה יתרה ולהימנע מאיחורים בשיעורים, ש להקפיד על הופעה מסודרת ומכובדת י. 21

 . ובתום ההפסקות

 

 

 בהצלחה!

 

 לשון ההסכם כתובה בלשון זכר, אך מתייחסת לשני המינים | ט.ל.ח 

 

 

 


