
 
 
 

 נהלי הרשמה ותשלום שכ"ל

 קורס "יועצים לכלכלת המשפחה"

 

 לקבלת פרטים ובירורים בנוגע לקורס, ניתן ליצור קשר עם נציגי "מכון רדליך" באמצעות: 

 www.orlyred.co.il הודעה או פרטים ב”צור קשר” באתר המכון:  ,  1700-700-125   טלפון:

 

 :ההגינות והשקיפות אנו ממליצים לקרוא בעיון את הנהליםסטודנט יקר, למען  

 

 נהלי הרשמה 

 ולהעבירו למכון רדליך באמצעות:   , לחתום עליויש למלא את טופס הרישום לקורס לצורך הסדרת הרישום 

      office.redlich@gmail.com  :מייל  •

 04-8708008    פקס:  •

 הסכמה חתום וצילום ת.ז. של אחד מהוריו. חייב לצרף לטופס הרישום מכתב   18*נרשם מתחת לגיל 

 מלא את הטופס בתחילת הקורס. ל  *ניתן

 

 נהלי תשלום 

 הלימוד:   שכר

 . צ'קים /  אשראי כרטיס /  במזומן מראש  ישולם הלימוד  שכר

   : רישום  דמי

ראו  )  מקרה של ביטול ע"י המשתתףכל ואינם מוחזרים ב ר הלימוד שכמ חלק הם  . לקורס  הרישום במועד משולמים

 . קבלת הנרשם לקורס או ביטול הקורס , למעט אי  (בכפוף לחוק  , בהמשך  תנאי ביטול

 אופן התשלום: 

 בהסדר רגיל או בתשלומים או בקרדיט )כפוף לתנאי חברת האשראי(.   -בכרטיס אשראי  •

בו מתחיל   ודש לח . תאריך ההמחאה הראשונה יהיה  תשלומים שווים 3בתשלום אחד או עד  - ותבהמחא •

כל ההמחאות יימסרו    לפני סוף הקורס.  לישי מהשיעור הש לא יאוחר יהיה תאריך ההמחאה האחרונה , והקורס 

 מראש יחד עם טופס הרישום. 

יש לצרף לטופס הרישום מכתב התחייבות רשמי של הגורם   - בהתחייבות של גורם משלם )כגון מקום עבודה( •

המשלם, הכולל: שם המתחייב וחתימה, ע.מ/ח.פ. של הארגון, חותמת, פרטי התקשרות, והתחייבות לשלם  

 רדליך את שכר הלימוד והתשלומים הנדרשים בהתאם לנהלי הרישום לקורס. למכון 

 )ללא התחייבות(.  בתיאום מראש לעיתים ייתכנו שיעורי השלמה  לא יינתנו החזרים על העדרות משיעורים.  •

 לקבל תעודת גמר.  על מנת הקורס מועד סיום  לפנייש לסיים את כל התשלומים  •

 

 גמר  תעודת 

 . מטעם "מכון רדליך" ה דרישות התכנית תוענק תעודכל עומדים בל

 מוכרת ע"י "איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת משפחה בישראל".  התעודה  -*שימו לב  

 

 הרישום  נהלידגשים והערות ל

 מספר המקומות בכל קורס מוגבל, לפיכך, רצוי להירשם מוקדם ככל האפשר.  

 מועד מדויק של פתיחת הקורס יימסר בהודעה/במייל לנרשמים. 

הסכמה  לשם כך, תידרש , מבוססת על שיטת ייעוץ בלעדית. חופשיבמהלך הלימודים תינתן תוכנת אקסל לשימוש 

 זכויות יוצרים.  ה עללשמיר

 באתר מכון רדליך. ים ופיעהנהלים מ . רישום והביטול עשויים להתעדכן מעת לעתשימו לב: נהלי ה*



 
 

 נהלי ביטול לימודים 

 

 גובה הקיזוז  מועד קבלת בקשת הביטול 

  )ובתנאי שנותרו  מועד הרישוםלאחר   יום 14עד 

 תחילת הקורס( ל יום   14לפחות 

ממחיר הקורס, הנמוך   ₪5% או   100דמי טיפול מנהלי בסך 

 מביניהם. 

 לא יוחזרו   דמי הרישום לפני תחילת הקורס או פחות  יום  21

 שכר הלימוד מ 10%דמי רישום + לפני תחילת הקורס או פחות   יום  14

 הלימוד שכר מ 20%+  ים שעברו מפגש מספר הערך יחסי של  )כולל(   ועד המפגש הרביעי תחילת הקורס מ

 החזר כספי  אין מהמפגש החמישי והלאה 

 

 לנהלי ביטול דגשים והערות

למכון רדליך:   באמצעות מייל  ,ביטול השתתפות בקורס תתבצע בכתב בלבד  בקשת  .1

 office.redlich@gmail.com 

יש לוודא את קבלת הבקשה לאחר שליחתה.    .המכוןי "הבקשה עקבלת ו מועד אישור ינהמועד הקובע ה .2

 .ביטול שלא יבוצע לפי הנהלים, לא יתאפשר בגינו זיכוי כספי 

גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה של ביטול ביוזמת  .3

 הסטודנט ו/או הגורם המשלם.

שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס, ולא  "פבע עהבסיס לחישוב דמי טיפול ועלויות בגין ביטול הרשמה ייק .4

 .פי הסכום ששולם בפועל-על

צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים -בלתיאישי אילוץ  במקרה של הפסקת לימודים עקב .5

בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה  למכון ידיתימ יש לפנות ,לכל הפחותשיעורים  3במשך 

 .לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים מיד עניין. יש לשלוח את הבקשהתיבדק לגופו של 

בטווח של שנה    ,לטובת קורס אחר   ו/או את שכר הלימוד  להעביר את דמי הרישום יהיה  ניתן במקרים מסוימים,  .6

  כל בקשה תיבדק לגופו של עניין  .תהבמייל ולוודא קבל להגיש בקשה מיוחדת יש   , לשם כך.  מיום ההודעה 

 . וייתכנו דמי טיפול בבקשה

 הסטודנט זכאי לתוספת הצמדה או ריבית בגין החזר כלשהו.  לא יהיה , בכל מקרה של החזר כספי כלשהו .7

 

 והפסקת לימודים פתיחת קורס-אי

 פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים. 

את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה  ושומר לעצמ מכון רדליך

 .ששולמו הרישוםיוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי 

מכון רדליך שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי תלמיד במהלך הקורס, ע"פ שיקולים מקצועיים. זכות  כמו כן, 

 .שימוע ו/או החזר כספי יינתנו בהתאם

 

  צפויים-שינויים בלתי

עקב אילוצים ובתכנית הלימודים, במועדי המפגשים מכון רדליך מביא לידיעת הנרשמים כי ייתכנו שינויים 

  פי שהייתה כוונה לקיימו.-על-עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף ,צפויים. כמו כן-בלתי

אשר  , אקלים קיצוני וכד'(,  /וירוס  ם )כגון אירוע בטחוני, מגיפהמצב חריג שאינו מאפשר לימודים פרונטליי ייתכן גם 

 . הפסקת/דחיית הלימודיםו/או  או מעבר ללמידה מקוונתיחייב  

הודעה על כל שינוי   .לשיקול דעתו הבלעדי של מכון רדליך שמורהבגין כל הנסיבות שלעיל זכות לשינויים ה

   . בקשר להחלטה זו, ולא תהיה לצדדים תביעה נוספת  תימסר למשתתפים 

 



 
 
 

 

 אחריות 

אחריות הצדדים )מכון רדליך והנרשמים( בהקשר של הלימודים בקורס ותנאיו, לרבות: פרסומים ודפי מידע, שיחות  

תהיה מוגבלת בסכום   –מכירה, חומרי לימוד וכד', וכן בהקשר של: הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים כלשהם 

ה, אף אחד מהצדדים לא ישא בכל נזק  התביעה עד לגובה שכר הלימוד של הקורס המדובר. בשום מקרה של תביע

 , למעט הפרת זכויות היוצרים של מכון רדליך. שהוא, העולה על הסכום שלעיל

 

 

 .הערה: הנוהל נכתב בלשון זכר, אך תקף לגברים ולנשים כאחד

 

 

 : הצהרה 

 אמור בו. סכים ל ומ  מבין את תוכנו אניכי ו הנני מצהיר בזאת שקראתי את דף המידע לנרשמים 

 הנני מאשר כי ידוע לי שייתכן והתלמידים יצולמו באקראי במהלך הקורס ואני מסכים מראש לפרסום התמונות. 

 בחתימתי אני נותן את הסכמתי לקבלת עדכונים, הודעות ופרסומים באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרתי. 

 

 

 

  שם מלא: 

  תאריך: 

  חתימה: 

 


