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 מבוא   .1

ו/ו  הנרשםבגלישה באתר זה   • ו/ או התלמיד   )להלן:או המתעניין  /או הסטודנט 
   . לתוכנםקרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים    הוא כי    מצהיר"הנרשם"(  

פיתוח פועלת למען שינוי תודעת החינוך על ידי    )להלן: "המכללה"(  איקוםמכללת   •
   .מרחבי לימוד ושיטות לימוד חדשניות

משרד  נמצאות במאגר התוכניות המאושרות של  מכללה  תוכניות הלימוד של ה •
   .החינוך

של • הייחודית  הלימוד  הסטודנטים  איקוםמכללת    בשיטת  ומתי    היכן  בוחרים, 
ולמרחב גישה לרשת חברתית סגורה    מקבליםהסטודנטים של המכללה    ללמוד.

יכולים ל  ,הדיגיטלי של המכללה ידע רחבבה הם  לפתח שיתופי פעולה    ,צבור 
 ולקבל הזדמנויות עסקיות מהחברים בה. לימודיים 

המאפשר    ,הקיבלה רישיון השמה רשמי ממשרד העבודה והרווחאיקום   תמכלל •
לאחר  הנלמד  בתחום  לעסוק  האפשרות  את  המכללה  של  לסטודנטים  לספק 

 השלמת הלימודים.
 מכללה או לקורסים של ה /מובהר בזאת כי אין ברישום ללימודים ויחד עם זאת,   •

או במציאת  /או בקריירה ו/בלימודים ו  ,בכדי להוות התחייבות להצלחת הנרשם
 .’עבודה וכו

 הנלמדים מבנה הקורסים  .2

של   רשת החברתיתה)לרבות  הקורסים של המכללה מורכבים מקורס דיגיטלי   •
מהווים קורס  המרכיבים הללו    ,מועבר בשידור חי, כאשר יחדהומקורס  (  המכללה
 אחד שאינו ניתן לרכישה באופן נפרד.משולב 

של המכללה   ולמרחב הדיגיטלילרשת החברתית    גישהכולל    י הקורס הדיגיטל •
 פרטי של המכללה. ה  נהקניי המהווים  ,דיגיטלייםתכנים לו

הנרשם • ההרשמה,  ויקבל    לאחר  משתמש  צפ שם  לצורך  בתכנים  יסיסמה  יה 
שם המשתמש  רשת החברתית של המכללה. לאחר קבלת  בושימוש  הדיגיטליים  

יהיה רשאי לבטל את ההרשמה  אינו  הנרשם, הוא    בידי  םושימוש בה סיסמה  וה
חומר הניתן לשעתוק   שכן, תכנים אלה מהווים  וזאת על פי דין.לחלק הדיגיטלי  

 .הקלטהו/או לשכפול ו/או ל
  ו , מוצע לקורסה ושימוש בשלא להתחייב לרכיש  מבקש  הנרשםאם  לפיכך,   •

המאפשרת   ,סיסמהשם משתמש ובאמצעות    לבצע שימושולא    להירשםשלא  
 . לימודייםלצפות בתכנים ה

או ביצוע /ו  מכללהאו חתימה על הסכם התקשרות עם ה/ההרשמה ללימודים ו •
, מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג מכללההתחייבות כלפי ה

אם אין    ,, לפיכךמכללהלרבות תנאי הביטול הנהוגים ב  ,על פי הוראות התקנון



מתנאי   לתנאי  הליך הסכמה  את  להשלים  לא  מתבקש  הנרשם  זה,  תקנון 
 .מכללהקורסים של ה / או להירשם ללימודים/ההרשמה ו

תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע    מכללהה,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל •
 שהרישום, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מרא

 או לנמק את הסיבות לכך.
בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות  בכל שאלה או   •

 .מכללהשל ה

 רישום ללימודים  .3

מידע  הינם רק    ,המכללהבעת רישום ללימודים של  שידרשו  אישיים  ה פרטים  ה •
 .מכללהביצוע הרישום ללהנחוץ במישרין 

כל   המכללה • בו  תעשה  ולא  המידע  לשמירת  יכולתה  כמיטב  לפעול  מתחייבת 
 .שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה

 דיוור ישיר  .4

מידע    ו/או במסרון  מדי פעם בדואר אלקטרוני  לנרשםלשלוח  נת  מעוניי   המכללה •
 .או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי/ו מכללהאו ה /בדבר קורסים ו

, הנרשם נותן הסכמתו לקבלת מידע בדבר למכללה  ההרשמה  בעתמובהר כי   •
הקורסים ו/או המכללה ו/או מי מטעמה לרבות מידע שיווקי ופרסומי, אלא אם  

 הנרשם יוכל בכל עת  הנרשם מודיע למכללה, כי אינו מעוניין בקבלת מידע כזה.
 .למכללהבפניה בכתב  מידע כזה ולחדול מקבלת ולבטל את הסכמת

 מדיניות ביטולים  .5

סיסמה המאפשרת צפיה  המשתמש וה  ה וביצוע שימוש באמצעות שםלאחר קבל •
יוכל , לא  הקלטההמהווה חומר הניתן לשעתוק ו/או שכפול ו/או ל  ,בתכני הקורס

  מבקש   הנרשםאם  לפיכך,  .  , זאת על פי הדיןהדיגיטלי  לבטל את הקורסהנרשם  
ולא לבצע    להירשםשלא    , מוצע לושלא להתחייב לרכישה ולשימוש בקורס

ו  שימוש משתמש  שם  בתכנים    יםהמאפשר  , סיסמהבאמצעות  לצפות 
 .הנלמדים בקורס

לעיל,   • לאמור  ב הביטול  בכפוף  יעשה  למספר  הרשמה  טלפונית    3952*שיחה 
ב  2שלוחה   לאשר  כתב  ו/או  לכתובת    מכללהיומצא  של בהתאם  הדוא"ל 
של  מספר ת.ז  ,הנרשם ועליה מצוינים שם @ecomschool.co.ilinfo המכללה
והטלפון    הביטול את  מבקש  הנרשם שחתימת  ,  הנרשם ופרטי כתובת הדוא"ל 

 .לצורך תשובה
לא יהווה    בכתב,בשיחה טלפונית ו/או  ,  אלו  כיםבדרכל אמצעי ביטול אחר שאינו   •

ו למען הסר ספק,   .המכללהאו לימודים ולא יקבל מענה מאת  / ביטול הרשמה 
או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב  /ואי הופעה לשיעורים    יובהר כי
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מוותר מראש על כל טענה הנוגעת    הנרשםיובהר כי  עוד    .כהודעת ביטול עסקה
 .לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה

ידי   • על  תבחן  לביטול  בקשה  לנרשם  לותשובה    המכללהכל  תומצא  זו  בקשה 
לכתובת  מיום בקשתו  ימי עסקים    (14) עד ארבע עשרה    ,שמבקש את הביטול

ו  הדוא"ל שמסר הנרשם ו/או  או  / בעת ההרשמה  בכל אמצעי  בהודעת הביטול 
 .מכללהתקשורת שפרטיו מצויים בידי ה

ללימודים   • רישום   של"ל  הדוא  כתובתבאו  /ו  טלפונית  שיחהב  שיתקבלביטול 
לפי   ימים מיום הרישום, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות,  14בתוך    המכללה
ימים, שאינם    14לפחות    תשלחביטול כאמור  ה  בקשת  מועד ובתנאי ש  המאוחר

בקורס,   הלימודים  תחילת  למועד  קודם  מנוחה,  לביטול   נרשם ה  את  יזכוימי 
זאתההתקשרות למרחב   בשם  שימוש  עשה  שלא  בלבדו  .  וסיסמא  משתמש 

יהיה   הנרשם  כאמור,  שימוש  ונעשה  במידה    קורס ה  לביטול   כאיזהדיגיטלי. 
דמי בגינו  ששילםבתשלום    החלקלהחזר  ו  בלבד  חי  בשידור  המועבר בניכוי   ,

כחוק יוחזר בכל מקרה    מובהר.  ביטול  לא  עבור הקורס הדיגיטלי  כי התשלום 
. מובהר הנרשם  שקיבל  סיסמהוה משתמש   השם באמצעות שימוש ביצועלאחר 

 לחלק  60%  -המועבר בשידור חי ו   לחלק 40%כי שיעור היחס בעלות הקורס הנו  
הדיגיטלי    אתכולל    אשר,  דיגיטלי   בקורס  המועבר  שימושה   הרשאתוהמרחב 

 .של המכללה החברתית ברשת
ל • ו/או  שתתקבל  רישום  הביטול  בקשה  טלפונית  הבבשיחה  דוא"ל  כתובת 

הרישום  14לאחר  המכללה   מיום  )לפי    יום  ההתקשרות  הסכם  קבלת  יום  או 
מ  המאוחר( מוקדם  במועד  הקורס    14  -ו/או  פתיחת  לפני  ת  –ימים    אושר לא 

 .להחזר התשלומים ששולמו למכללה לביטול ההתקשרות והנרשם לא יהא זכאי  ו
שתתף  נרשם התחילת הלימודים בין אם ה  לאחרביטול הרשמה או הלימודים   •

החזר יזכה את הנרשם בבשיעורים או בחלקם ובין אם לא, מכל סיבה שהיא, לא  
 .  , בין אם שולם ובין אם לאכלשהו כספי

ש • לקורס  הנרשם  בו  במקרה  שיבוץ נוסף,  קורס  לו/או    חלופישובץ  כי  מובהר 
כל הוראות  לקורס החלופי ו/או הנוסף אינו מהווה התקשורת חדשה בין הצדדים, ו

ההתקש התקשרותו  הסכם  ביום  המכללה  לבין  הנרשם  בין  שבוצעו  רות 
הראשונית של הנרשם על כל תנאיו וסעיפיו ימשיכו לחול על התקשרות הנרשם  

ל בהתאם  תהיה  העסקה  לביטול  הנרשם  של  זכותו  הרישום  והמכללה.  מועד 
ול המכללה הראשוני  מול  שלו  הראשונית  ההתקשרות  הסכם  בהוראות   נאמר 

 .מקורי אליו נרשם טרם שינוי השיבוץובהתאם למועד הקורס ה
והחזר כספים, יבוצע ע”י המכללה    של הנרשםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי   •

על ביטול העסקה. במקרה שבו    נרשםמיום קבלת הודעת ה  עסקים  ימי  14בתוך  
זיכוי כרטיס  אמצעות  התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר ב

,  נרשם הודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ל  .נרשםהאשראי של ה
וזאת רק אם    על ביטול העסקה  נרשם מיום קבלת הודעת ה  עסקים  ימי  14בתוך  

 .זכאי לביטול העסקה בהתאם לנאמר לעיל

 



 קניין רוחני  .6
 

כל זכויות בכל המושא לזכויות קניין רוחני, המופיע ו/או מוצג באתר, הינו  •

מראש   המכללהבלבד ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור  המכללהבבעלות 

 ובכתב. 

 
 כללי .7

או   • פעולה  כל  ו/או  זה  תקנון  של  ואכיפתו  יעשו  פרשנותו  ממנו  הנובע  סכסוך 
בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל 

 . בלבד תל אביבתהיה נתונה לבית המשפט ב –מקרה של מחלוקת 
שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך    מכללהה •

 .ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי
לשני   תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים •

  .המינים בצורה שווה
- התשל”א,  (תרופות בשל הפרת חוזה ) על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים   •

1970. 

 

 , הרשמה ולימודים מהניםאנו מאחלים לך 

 מכללת איקום. 

 


