מכללת יוזמות
טופס הרשמה לקורסים וסדנאות
אל :מדור רישום  -מכללת יוזמות.

מאת____________________ :

תאריך____________________ :

פרטי הנרשם:
מס' זהות מלא ( 9ספרות)

שם פרטי ומשפחה

כתובת________________________________________________________________ :
טלפון נייד ____________________ :טלפון בבית________________________________ :
דואר אלקטרוני__________________________________________________________ :
תאריך לידה____________________________________________________________ :
עיסוק נוכחי ____________________ :תפקיד_________________________________ :
שם החברה ____________________ :השכלה__________________________________ :
כיצד שמעת על מכללת יוזמות?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
מהן ציפיותך מהתוכנית?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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אני מאשר/ת קבלת דואר אלקטרוני והודעות  SMSמקבוצת יוזמות כהודעות מידע והודעות פירסומת.
באחריות התלמיד לוודא כי פרטיו האישיים ,ת.ז ,כתובת המגורים ,כתובת הדוא"ל שלו ,מספר הטלפון לקבלת
הודעות  smsמעודכנים.
תלמיד שאין ביכולתו לעשות שימוש באחד מערוצי ההתקשרות המצוינים להלן ,יביא את הדבר בכתב
לידיעת משרדי מכללת יוזמות וימסור למזכירות ערוץ חלופי מקובל ליצירת קשר עימו.

פרטי הקורס המבוקש ( :נא למלא הפרטים בהתאם לכתוב בעלון הקורס)

שם הקורס

מיקום

ת.פתיחה

דמי הרשמה

שכר לימוד

* בקורסים בהם יש ועדת קבלה/ראיון אישי יש לשלם דמי הרשמה בלבד ( 044ש"ח).
אופן התשלום( :נא לסמן  Xלגבי האפשרות בה בחרת)

אפשרות :1
בכרטיס אשראי :
סוג הכרטיס :
מס' כרטיס האשראי:

תוקף הכרטיס :

שם בעל הכרטיס_______________________________________________________________ :
מס' הזהות של בעל הכרטיס________________________________________________________ :
אפשרויות תשלום( :סמן  Xלפי בחירתך)
בתשלום אחד

אם לא יצוין מס' התשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס
קרדיט ,הגבייה תתבצע ב 3 -תשלומים .למשלמים בישראקרדיט
ובאמריקן אקספרס קרדיט מס' התשלומים ייקבע ע"י חברת

בתשלומים ,כמפורט בדף המידע על שכר הלימוד.

האשראי בהתאם למקובל.

בתשלומים בהסדר קרדיט :רשום מס' תשלומים מבוקש
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ציון סכום לתשלום בכרטיס אשראי בטופס זה ,אינו מחייב את קבוצת יוזמות ,הזכאית לגבות את הסכום המתאים
על פי התקנות.

אפשרות :2
בהמחאה/המחאות :יש לצרף לטופס זה המחאה/המחאות ,בהתאם לשכר הלימוד המצוין בדף המידע על שכר
הלימוד ובהתאם להנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד (את ההמחאות יש לכתוב עבור קבוצת יוזמות בע"מ).

אפשרות :3
תשלום שכר הלימוד ע"י התחייבות מקום העבודה או גורם משלם אחר :שם המאשר ,חתימתו וחותמת מקום
העבודה על מסמך זה מהווים התחייבות לתשלום שכר הלימוד ,כמתחייב מנהלי ההרשמה וביטולה כפי שנקבעו
בתקנון מכללת יוזמות .יש לרשום מספר ח"פ/ע"מ (אם אין ,יש לרשום מס' תיק ניכויים במס הכנסה)
____________________
שם מוסמך החתימה

____________________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת מקום העבודה

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ"ל וכי ידוע לי כי ביטול הרשמתי ללימודים יחויב בתשלום,
בשיעור התלוי במועד קבלת הודעת הביטול בכתב ,הכל כמפורט בנהלים המופיעים בהנחיות ההרשמה וביטולה .אני
מתחייב לקי ים את תקנות מכללת יוזמות ,לרבות אלו שתקבענה במהלך לימודי .אני מסכים כי אי עמידה בתשלום
שכר הלימוד או בכל תשלום אחר למכללת יוזמות ,מצידי ו/או עבורי עשוי למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות
מטעמה .כמו כן זכאית קבוצת יוזמות לזקוף כל תשלום שלי לחוב או לחיוב שלי שטרם שולם ,לפי שיקול דעתה.
אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי ,אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס .חתימתי כאן
מהווה אישור בהסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בטופס זה.
שם _________________________________ :חתימה_________________________________ :

ימולא ע"י רושם באמצעות הטלפון:
אישר שידועים לו הפרטים על הקורס והתנאים המחייבים אותו ,בכל הנוגע להרשמה וביטולה.

_________________
שם הרושם

_________________
תאריך

__________________
שעה

________________
חתימה
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התחייבות הסטודנט:
אני ,החתום מטה ,מאשר ומצהיר שקראתי והבנתי את הסכם ההרשמה ותנאיו (כולל נספח הנחיות הרשמה ,תשלום
שכ"ל והפסקת לימודים) ואני מתחייב לפרוע ולשלם את שכ"ל לקורס כמפורט לעיל.
ידוע לי כי אם אהיה מעוניין להפסיק את לימודי עלי להודיע על כך בכתב למכללת יוזמות.
הובא לידיעתי כי כי בכל מקרה של ביטול הרשמה ע"י המועמד לא מוחזרים דמי הרישום.
אני מצהיר בזאת שכל הפרטים הרשומים על-ידי בטופס ההרשמה נכונים.
לראיה ,באתי על החתום

_________________
שם מלא

_________________
תעודת זהות

__________________
תאריך

________________
חתימה

את הטופס יש להחזיר חתום לפקס 4330-7040848 :או כמסמך סרוק לדוא"ל info@yozmotgroup.com
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נספח א' :מכללת יוזמות  -תקנון הרשמה והנחיות תשלום שכר לימוד והפסקת לימודים
מסגרת הלימודים
מספר המשתתפים בכל קורס מוגבל ,והעדיפות היא למקדימים להירשם ובלבד שעמדו בתנאי הקבלה.
פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים .מכללת יוזמות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
בתוכניות הלימודים ובמערך השיעורים .הודעה על ביטול קורסים שהתפרסמו לא תיחשב להפרת
התחייבות כלשהי של מכללת יוזמות .התלמידים הנוגעים בדבר יקבלו הודעה על כך.
תנאי קבלה
בחלק מהקורסים נדרש המועמד לעבור בחינת התאמה ו/או ראיון אישי .
מטרת בחינת ההתאמה לאפשר יצירת כיתות לימוד בעלות אקלים למידה מאתגר והתאמה ונועד לשרת את התלמיד
והן את מכללת יוזמות ולמנוע מצב שבו תלמיד יכוון עצמו למסגרת בה הוא יתקשה לממש את הפוטנציאל שבו .
הרשמה:
המעוניינים להירשם ימלאו בכתב את טופס ההרשמה ,יחתמו עליו וישלחו אותו בדואר אלקטרוני כמסמך סרוק
בדואר רגיל או בפקס ,למשרד בצרוף דמי הרשמה עד שבועיים לפני תחילת הקורס :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

באמצעות הטלפון .4-844-84-77-74 :בימים א-ה בין השעות .44:44 - 40:44
באמצעות הדואר" :קבוצת יוזמות" – ת.ד 0404 .קריית ביאליק.
באמצעות הפקס.4330-7040848 :
באמצעות דואר אלקטרוניinfo@yozmotgroup.com :
באופן אישי :במשרדי מכללת יוזמות

חשוב -מילוי טופס ההרשמה אינו מהווה אישור על קבלת מועמד ללימודים!
תשלום שכ"ל:
יש להסדיר את תשלום שכ"ל  03יום לפני תחילת הקורס.
כל איחור בתשלום גורם להפחתת מספר התשלומים האפשריים.
סטודנט אשר מקבל מימון ממקום עבודתו או מגוף חיצוני אחר יביא מייד עם תחילת הלימודים מכתב התחייבות
מאת המעסיק למימון שכ"ל.
אופן התשלום
כרטיס אשראי:
בתשלום אחד עד שמונה (כפי שימולא בטופס הרישום ע"י התלמיד ) ללא ריבית.
בכרטיס אשראי בתשלומים בהסדר קרדיט 3 :עד  47תשלומים .הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי
לבין חברות האשראי ,מכללת יוזמות אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה .התשלום בהסדר
קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס ,וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים
כפי שייקבעו ע"י הבנק/חברת האשראי.
בהמחאה/המחאות :בתשלום אחד או עד  7תשלומים חודשיים שווים .תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני
תחילת הקורס או ליום ההרשמה  -המאוחר מבין השניים .תאריך ההמחאה האחרונה ,בכל מקרה ,לא יהיה מאוחר
מחודש לפני סיום הקורס .את ההמחאות יש לרשום לפקודת קבוצת יוזמות ,ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.
בכל מקרה של החזר המחאה ע"י הבנק או בקשה של סטודנט למשוך המחאה שהופקדה ,יחוייב הסטודנט בעמלה
בסך  ₪ 34להמחאה.
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בהתחייבות (של מקום העבודה או גורם משלם אחר) :התשלום יבוצע בתשלום אחד תוך  34יום מתאריך הפקת
החשבון ,שיישלח ע"י קבוצת יוזמות .מצורף טופס הרשמה הכולל סעיף על תשלום בהתחייבות של מקום העבודה
או גורם משלם אחר ,יש למלא את כל הפרטים המבוקשים בסעיף הנ"ל.
יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או הגורם המשלם .המכתב יכלול את שם
מוסמך החתימה וחתימתו ,חותמת של מקום העבודה ,מספר ח"פ/ע"מ (אם אין ,יש לרשום מס' תיק ניכויים במס
הכנסה ,וכן התחייבות לתשלום לקבוצת יוזמות ,בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים ,כמתחייב מנוהל ההרשמה).
לתשומת לבך! תשלומי שכר הלימוד המשולמים ע"י מפעל או חברה עבור עובדים הנשלחים מטעמם להשתלמות,
שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו ,מוכרים בדרך כלל ע"י שלטונות מס הכנסה
כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה .יש לעדכן את המשרד בפרטים הרלוונטיים להוצאת החשבוניות במעמד
ההרשמה.
הנחות
• לתלמיד הלומד במקביל בשני קורסים –  3%לקורס השני.
• לשני בני משפחה מקרבה ראשונה הלומדים שניהם בקורסים שנתיים3% -
חריגה מכל סיבה שהיא ממועדי התשלום המזכים בהנחות תשלול את הזכות להנחה
נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים
הפסקת לימודים ע"י מכללת יוזמות
מכללת יוזמות שומרת לעצמה את הזכות לסיים לימודיו של תלמיד ,עקב בעיית אמינות ,אי עמידה בתנאי התשלום,
אי התאמה לקבוצה או למסלול הלימוד ,עקב החלטה מקצועית של המנחה בקורס ומכול סיבה שהיא הפוגמת
בתהליך הלמידה של כלל הקבוצה .בכל שלב.בו הופסקו לימודיו של סטודנט – תודיע על כך מכללת יוזמות
לסטודנט בכתב ויוחזר לו החלק היחסי של תשלום שכ"ל.
אימון אישי כתנאי להמשך לימודים בקורסי אימון ע"י מכללת יוזמות
למכללת יוזמות הזכות לחייב סטודנט לעבור תהליך של אימון אישי ,לצורך המשך לימודיו במסלול האימון וקבלת
תעודה ,זאת משיקולים מקצועיים של מנחת הקורס.
הפסקת לימודים ע"י הסטודנט
הודעה על הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב ולהימסר למשרדי מכללת יוזמות.
על המבטל חלה האחריות לוודא ,כי הודעתו על הפסקת לימודים התקבלה במשרדי מכללת יוזמות.
המועד הקובע לגבי הפסקת הלימודים הוא היום בו התקבלה ההודעה בכתב.
הודעה שנמסרה בע"פ או בטלפון לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת הלימודים.
היעדר נוכחות בלימודים לא ישמש ראייה למועד הפסקת הלימודים.
תלמיד רשאי להודיע על הפסקת לימודים מרצון.
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להלן פירוט החזרי התשלומים לסטודנטים המודיעים על הפסקת לימודיהם:
קורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד  00555ש"ח
עיתוי קבלת בקשת הביטול
עד מועד המפגש הראשון
לאחר המפגש הראשון
לאחר שני מפגשים
לאחר שלושה מפגשים

גובה הקיזוז
דמי טיפול מנהלי ע"ס דמי ההרשמה
ערך יחסי של מפגש אחד  34% +משכר הלימוד
ערך יחסי של שני מפגשים  83% +משכר הלימוד
אין החזר כספי

קורסים ששכר הלימוד שלהם הינו מעל  0555ש"ח
עיתוי קבלת בקשת הביטול
במהלך שבועיים לפני המפגש הראשון
לאחר המפגש הראשון
לאחר שני מפגשים
לאחר שלושה מפגשים

גובה הקיזוז
 04%משכר הלימוד
ערך יחסי של מפגש אחד  34% +משכר הלימוד
ערך יחסי של שני מפגשים  83% +משכר הלימוד
אין החזר כספי

החזר כספי
• ההחזר הכספי יועבר תוך חודש מיום הפסקת הלימודים.
• החזר לתלמידים ששילמו בכרטיס אשראי ,יהיה בניכוי עמלת חברת האשראי בגין סכום העסקה
המבוטלת.
• החזר לתלמידים ששילמו באמצעות צ'קים מעותדים יהיה בניכוי עמלת ביטול בסך  ₪34לכל
צ'ק.
דגשים והערות
.4
.0
.3

.0

גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי בסך דמי ההרשמה.
סוג נוהל הביטול נקבע על פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס ולא על פי הסכום ששולם בפועל.
במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי ,מיוחד וממושך ,שאינו מאפשר המשך
לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות ,יש לפנות מיידית למרכז ההרשמה ,בכתב
ובצירוף מסמכים רלוונטים .כל בקשה תיבדק לגופו של עניין ,בכפוף להגדרות בנהלי מכללת
יוזמות .יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
בכל מקרה לא יוחזרו דמי ההרשמה.
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נספח ב :זכאות לתעודה והענקת תעודת סיום
השלמת חובות וזכאות לתעודה:
תלמיד שסיים את לימודיו כנדרש ,יהיה זכאי כאמור לעיל לתעודת סיום.
מי שסיים לימודיו ואינו זכאי לתעודה בגין אי השלמת חובות לימודיים ,תשמר לו הזכות להשלים חובותיו במשך
שנתיים ממועד סיום לימודיו על -פי התכנית המקורית .אם לא יעשה זאת בפרק הזמן הנקוב ,מכללת יוזמות ידונו
לגופו של עניין באפשרות ההשלמה בהתאם לתוכנית הלימודים .לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים
הקודמים .השלמת חובות לימודיים לאחר סיום הלימודים כרוכה בתשלום ,על פי החלטת מכללת יוזמות ,תלמיד
שלומד שנית קורס שלא עמד בו בהצלחה ,ישלם  34%ממחיר הקורס עפ"י המחירון התקף בשנת הלימוד הנוכחית
החדשה .החזרה ורישומו בקורס יעשה על פי בסיס מקום פנוי ובהתאם להחלטת מכללת יוזמות.
מי שסיים לימודיו ולא סיים לשלם את שכר הלימוד המלא ,לא יהיה זכאי לאישור לימודים ולתעודה.
אם לא יוסדר התשלום גם לאחר קבלת מכתב התראה בנושא ,ינקטו מכללת יוזמות בכל הדרכים העומדות
לרשותם ,לרבות פנייה לערכאות משפטיות.
תעודה:
 קורסים בחסות אקדמית :תעודה מטעם מכללת יוזמות ובחסות היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה
סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר-אילן.
 קורסים שאינם בחסות אקדמית :תעודה מטעם מכללת יוזמות.
קבלת תעודה מותנית במילוי דרישות הקורס ובנוכחות של לפחות ב 74% -מהשעורים.
קבלת תעודה מותנית באישור המנחה על כך שהסטודנט השלים את כל חובותיו הלימודיות והמקצועיות,
לרבות פרקטיקום כנדרש ,בקורסים הרלוונטיים.
בנוסף לתעודה ,יכול התלמיד לקבל אישור על השתתפותו בלימודים .האישור יכלול את פירוט נושאי
הלימוד,עלויות ושעות הלימוד .האישור על שעות הלימוד יכלול את שעות הלימוד בכיתה ואת שעות התרגול.
קבלת התעודה מותנית בהסדרת תשלום שכר הלימוד.
קבלת התעודה:
תעודות יוענקו לזכאים לאחר סיום כל חובותיהם בטקס קבלת תעודות ,במועד אשר יקבע ע"י מכללת יוזמות ,עד
לא יאוחר משנה מתום מועד הקורס.
מכללת יוזמות רשאים לשנות את התקנון משנה לשנה ללא הודעה מוקדמת.
קורסי אימון :מכללת יוזמות פועלת עפ"י הסטנדרטים של לשכת המאמנים בישראל ומזוהה עם הלשכה.
הרישום ללשכת המאמנים הינו בגדר המלצה ואינו מחייב .הלימודים הינם בהתאם לרפורמה של לשכת המאמנים
בישראל ומהווים אחד ממספר תנאים הנדרשים על ידי הלשכה ,סיום התכנית בהצלחה אינו מהווה רישום אוטומטי
ללשכה .הרישום ללשכה נעשה באופן עצמאי ועל התלמיד לעמוד בכל התנאים הנדרשים כמפורט באתר האינטרנט
של הלשכה.
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