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 תקנון לימודים

 תעודה בלבד !ידע והינם קורסים  ללימודי קרב מגע ישראל מבוא: הקורסים הנלמדים ע"י 

שהיה  Shalom College LLC U u.s.a (" הינה נציגות ונותנת שרות של חב'קרב מגע ישראל מציינים כי "

 ( . של כלל התחום טכנולוגיה ללימודים מקווניםעיוני וכן בו המקצועי ומדעיהידע בעלת 
 חלה חובת קריאה, הבנת התקנון והתחייבות ע"י חתימה לשמירת התקנות. "בקרב מגע ישראל"א. על כל סטודנט 

 ."קרב מגע ישראל"בים הסטודנטב. בתקנון זה מפורטים הנהלים, הזכויות והחובות של 
 מהווה הסכמת המועמד לקבלת התקנון ומחויבות לקיימו.                                          " קרב מגע ישראל "ב ג. הרישום לקורס

 והם מוסמכים לשנותו מעת לעת.  KMIקרב מגע ישראל / ד. תקנון זה אושר על ידי 

                                                                  מעמד הסטודנט                                                                                                                 
 שורים הנדרשים ושילם את כל שכר הלימוד.                 א. סטודנט מן המניין הוא לומד אשר עבר את שלבי הקבלה, מסר את כל האי

                              ב. סטודנט אשר לא ימלא אחר כל דרישות התקנון לא יוסמך ולא יקבל תעודה.                                                          
. במקרה זה יהיה הסטודנט זכאי לקבל אישור "קרב מגע ישראל "ב ג. סטודנט המבקש להפסיק לימודיו יודיע על כך בכת

 על הלימודים שלמד, נבחן וקיבל עליהם ציון.
 בלבד. /אנגליתמתקיימים בשפה העברית"בקרב מגע ישראל " ד. הלימודים והמבחנים

 .המוסדלא מוחזרים כלל מלבד מקרה בו נובעת אי פתיחת הקורס מיוזמת ₪  350ו. דמי רישום בסך 
 ז. חובה סגירת מלוא התשלום עבור הקורס לפני תחילת הלימודים, אחרת יוקפאו לימודיו של הסטודנט עד פסילה 
                                                                                מהמשך הלימודים, ללא החזר התשלום ששולם.                                                                                       

                     ח. חתימה על תקנון זה תקפה מרגע החתימה עליו ולכל תקופת הקורס, כולל קורסים רב שנתיים.                                          
 ע ישראל"קרב מג "ט. נוהל זה תקף גם אם הופסקו לימודיו של הסטודנט על ידי

 שכר הלימוד 
 __________________הוא __________________ש"ח. :  א. שכר הלימוד בגין קורס

 ב. שכר הלימוד ישולם בדרכים הבאות:

 או בהעברה בנקאית תשלום ע"פ תעריף מזומן. 

 .תשלום באמצעות כרטיס אשראי 
החל מהתשלום  5%ריבית בגובה בתשלומים  6עד תשלומים ללא ריבית או *  3הלימוד * עד  ניתן לשלם את שכר הערה:
 החל מהתשלום הראשון. 10%ריבית בגובה בתשלומים  10עד או *  הראשון

   לשמירת תוחתימבחלה חובת קריאה והבנת התקנון, והתחייבות ע"י "קרב מגע ישראל "ל נרשםכל על  תנאי רישום     
 .סטודנטה" וכל פעילות אחרת הינה על אחריותו הבלעדית של קרב מגע ישראל השימוש במתקני "ו התקנות     

 .מתקןהלא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן רכוש ו/או גניבת רכוש מכל סיבה שהיא בשטח קרב מגע ישראל" " .1
 "קרב מגע ישראל "במתקני מתחייב להישמע להוראות הבטיחות וכללי השימוש  הסטודנט .2
 והמטפלים במתקנים השונים ובשום מקרה ללא הדרכה מוקדמת.מתחייב להישמע להוראות המדריכים  .3
שאינו מקיים איזו מן ההוראות,  תלמידשל  לימודיו" שומר לעצמו את הזכות להפסיק לאלתר קרב מגע ישראל " .4

ו/או הגורם נזק במזיד  " קרב מגע ישראל" הכללים והתקנות הנ"ל ו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה
 ".מגע ישראל  קרב לרכוש "

 ___/____/____.  –עד  -___/____/____        –מתאריך   תקופת הפעילות תהיההפעילות. :תקופת  .5
 , אלא בתיאום מראש, ומסיבה מוצדקת בלבד, שנקבעה ואושרה ע"י ההנהלה ומראש.לימודיםאין להקפיא  .6

", ויגרום להפסקה גע ישראל  קרב מ", יראה כאי ציות לתקנות "קרב מגע ישראל  לפקודת "תשלום ביטול 
 ".קרב מגע ישראל  של החברות, וזאת מבלי לפגוע ולנקוט בצעדים אחרים המוקנים " מידית

                                                               הפסקת לימודים                                                                                                                נוהל הודעה ותקנון 
 תשלום, הנו סטודנט לכל דבר ועניין. , לרבות "בקרב מגע ישראל "א. סטודנט אשר השלים את הליך הרישום הפורמלי 

בתאריך פתיחת ב. עם זאת, יש ונסיבות אישיות יוצאות דופן מונעות מהסטודנט לקיים את התחייבותו להתחיל את לימודיו 
בשנת הלימודים אליה נרשם, במקרים אלו ניתן לבטל את הלימודים תוך מתן הודעה בכתב, בהתאם לנוהל הקורס או 

                                                       .                                                                                                                            באמצעות הסמכתה  "קרב מגע ישראלאישור רשמי של " ., ההודעה חייבת לקבל לימודיםהודעה על הפסקת 
 ו כן להגיע רשמית למשרד ולחתום על טופס פנימי!.    כמ

 .                                                                                                       הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים. נציין כי על הסטודנט לוודא כי הודעתו נתקבלה. ג
 )ראה הטבלה מטה(. ט  המודיע על הפסקת לימודיו יחויב בשכר לימוד בהתאם לתנאים הבאים:. סטודנד
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, לרבות האחריות לתשלום בגין הביטוחלחברות  לכך עליו מול אחריותוכל בלבד  הסטודנטביטוח רפואי תחול על :ביטוח 

 מכל גוף שהוא. הסטודנטשירותים רפואיים שיקבל 
ים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן, אין לאכול או לשתות הסטודנט ניקיון ושמירה על הציוד

 בכיתות, התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.
 .המוסדלעדכן את מזכירות  הסטודנט, מחייב את הסטודנטכל שינוי בפרטים האישיים של  עדכון פרטים

 
 :בדגש על עמוד בכלל דרישות "קרב מגע ישראל "ל הסטודנטעל  חובהמציין כי 

 , אישור  , טופס רישום ,הסבר מסלול,חתימה על תקנוןהגשת טפסים חתומים לטובת רישום הם צילום תעודת זהות
,שחרור מתביעה כנגד המוסד במקרה של  אישור ביטוח ספורטאים המכסה אומנויות לחימה/הגנה עצמית רפואי,

 .,טופס שיפוי במקרה של תביעה לתביעה שכנגד הסטודנט פגיעה מכול סוג שהואפציעה או 
 בנוגע לעברו הפלילי. "קרב מגע ישראל"לעדכן את  הסטודנט 

 
 :מציינים

 המידע המוצג כאן אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. נכונות המידע עלולה  

 על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד! כל המסתמך.להשתנות מעת לעת

 !מציינים: חובת הסטודנט לבדיקת כלל נושא הרישום , וכל אחריות לכך חלה עליו בלבד 

  כיו"ב או אינם תחת מנהל הספורטו הינם תחת קרב מגע ישראל בלבד!לחימה הקורסי כלל כי! 

  ולא תהיה לא במסגרת האימונים כולל שימוש בתמונה/סרטונים וכיו"ב לצורך שיווק במדיה  לצלמוכי מאשר
 שום תביעה כנגד או דרישה או טענה כול שהיא כנגד קרב מגע ישראל מנהלי או עובדיה !

  ואין רשות להשתמש בו לצורכי הדרכה או עשיית רווח.כי כלל החומר הנלמד הינו בבעלות "קרב מגע ישראל " בלבד 

  .כי החומר הנלמד מהווה כלי לשימוש אישי לצורכי הגברת הביטחון והגנה עצמית 

   ."למעוניינים לקבלת רישיון או זכיינות יש לעמוד בתנאים נוספים וזאת מול הנהלת "קרב מגע ישראל 

 
 חתימה

 תי את התנאים בטופס ההרשמה והתקנון ואנהג על פיהם:הנני מאשר/ת בזאת  כי ביררתי מראש והבנ
 כאחד וגברים לנשים מופנה הכתוב

 
 
 

 
_____________    ____________    ____________    ___________       _____________ 

 /קרב מגע ישראל ת.ז.                      תאריך                חתימה        שם היועץ   שם מלא                                

 מועד ההודעה על ביטול הרישום 
 גובה החיוב בגין הביטול ג'עד  א'וכן עפ"י סעיפים 

 
 אופן ההודעה על ביטול

 דמגובה שכר הלימו 50% לפני תחילת קורס ימים 7עד  1
 

למזכירות קרב פניה רשמית בכתב 
)באמצעות פקס, מייל מגע ישראל     

דואר רשום, מסירה ידנית(. רק מעת 
 קבלת הפניה ייכנס הביטול לתוקף.

 

 דמגובה שכר הלימו 25% לאחר אישור כניסה למערכת יום 14עד  7

 דמגובה שכר הלימו 10% לאחר אישור כניסה למערכת יום 30עד  14

 דמגובה שכר הלימו 100% מרגע תחילת/פתיחת קורס

 או בריאותיותהערה: נוהל זה תקף אף במקרה בו הסטודנט החליט להפסיק מסיבותיו האישיות 


