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קליטת חניך  -טופס התקשרות והתחייבות
פרטים אישיים:
שם משפחה:

שם פרטי:

שם משפחה (לועזית):

שם פרטי (לועזית):

מס' תעודת זהות:

תאריך לידה:

כתובת:
רחוב

מס' בית/דירה

פרטי קשר:
נייד

בית

מיקוד

עיר

עבודה

כתובת דואר אלקטרוני
קורסים נבחרים ללימוד בהתקשרות זו (לרישיונות/הגדרים/היתרים):
☐הגדר מכשירים
☐טיס פרטי כנף קבועה
☐GROUP C
☐C-152
☐GROUP D
☐C-172
☐הגדר  CVFRלילה
☐טיס פרטי כנף סובבת
☐מדריך טיסה
דגם המסוק_________________:
☐מדריך מטיס כטב"ם
☐אז"מ
☐הדרכת מכשירים
דגם המטוס_________________:
☐ALTP
☐מסחרי:
☐מטיס כטב"ם
☐כנף קבועה
☐מטיס פנים
☐כנף סובבת ,דגם______________:
☐מטיס חוץ
☐מטיס רב -להב
פירוט מקצועות הלימוד הנדרשים:

☐דו-מנועי
☐רדיו טלפון ()RT
☐ביצועי אנוש
עבור רישיון/הגדר________________:
הערות_______________________:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

תנאי שימוש
 מערכת הלימוד תעמוד לרשות החניך עד מעבר מבחן בהצלחה בנושא מסוים (דוגמא לנושא :מטאורולוגיה ,יט"כ ,וכד'),
או עד תום  5שנים ממועד חתימת טופס זה – המוקדם בין השניים.
 על החניך חלים תנאי התחייבות לשמירת סודיות והסכמה לתנאי עסקת לימוד כמפורט בעמ'  2של טופס זה.
פעילות תעופתית של החניך במסגרת:
 ח"א  ,אל-על  ,ישראייר  ,ארקיע  ,ק.א.ל  ,FNA  ,מגידו תעופה  ,עייט  ,כנפי פז  ,מונאייר,SKY  ,
שפירית  ,אחר _________________
עלות הקורסים הנבחרים שפורטו לעיל הנה( ₪ _______________ :כולל מע"מ כחוק).
אופן תשלום  :כרטיס אשראי  מזומן  המחאה  גוף מוסדי______________________:
הנני מאשר בחתימת ידי את האמור בעמוד מס'  1לטופס התקשרות זה:
תאריך _____________________ :שם פרטי ומשפחה ____________________ :חתימה_________________ :
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התחייבות לשמירת סודיות והסכמה לתנאי עסקת לימוד
ואני _______________ ת.ז( _______________ .להלן" :החניך/ה")
הואיל
מעוניין/ת להירשם ללימודים בשירגל-כנפיים מכללה לתעופה בע"מ (להלן:
"שירגל-כנפיים");
והנני מבקש/ת ללמוד בשירגל-כנפיים את מקצועות הלימוד הנבחרים על-פי
והואיל
המסומן בדף מס'  1לטופס התקשרות לקליטת חניך שלעיל (להלן" :הנושאים
הנבחרים");
במסגרת הלימוד הנני אמור/ה להיחשף לחומרי לימוד ,שיטות מבחן ועזרים שהם
והואיל
בבעלות שירגל -כנפיים אשר יש לה זכות יוצרים עליהם (להלן" :חומרי הלימוד");
ובין היתר תעמיד שירגל-כנפיים לרשותי הרשאה לכניסה לאתר אינטרנט
והואיל
המאפשר לימוד של חומרי הלימוד שהם רכושה של שירגל-כנפיים (להלן" :מערכת
הלימוד");
והשימוש במערכת הלימוד האינטרנטית נועד לסייע לחניך/ה לעבור מבחני רת"א
והואיל
בנושאים הנבחרים בציון "עובר" על-פי כללי רת"א ,בכפוף ליכולתו/ה האישית
(להלן" :מעבר מבחן בהצלחה");
ותכולת חומרי הלימוד ,מערכת הלימוד האינטרנטית ,מחירי הקורסים ,תנאי
והואיל
ההתקשרות העסקית ,תנאי המשק הכללי ,ונושאים אחרים משתנים מעת לעת
תוגבל זכות החניך/ה לעשות שימוש בחומרי הלימוד ובמערכת הלימוד כמפורט
בטופס התקשרות זה לתקופת זמן קצובה שתצוין להלן;
 .1הנני מתחייב/ת בזאת כלפי חב' "שירגל-כנפיים" ,כי אעשה שימוש במערכת הלימוד אך ורק
לצורכי לימודיי האישיים ,וכי לא אעתיק ו/או לא אשכפל ו/או לא אצלם ו/או לא אמסור ו/או/
לא אעביר בין אם בכתב ובין אם בע"פ ובין אם בכל דרך אחרת ,לצד שלישי כלשהו את חומרי
הלימוד ,ולא אעשה דבר ,בין אם במעשה ובין אם במחדל ,שיש בו כדי לגרום להעברת חומרי
לימוד ו/או שיטות לימוד בכל דרך שהיא לצד שלישי.
 .2הנני מתחייב/ת כי במהלך לימודיי בשירגל -כנפיים אצרוך שיעורים יחידניים אך ורק בהדרכת
מדריך/ה שאושר/ה ע"י שירגל-כנפיים באמצעות קופונים שתקצה לי שירגל-כנפיים ,בין אם
במסגרת הזכות הקצובה המוקנית בתשלום הבסיסי ובין אם בתוספת תשלום.
 .3הנני מתחייב/ת כי במהלך מבחני רת"א לא אעשה כל שימוש בחומר כתוב ו/או מצולם על גבי
אמצעי כלשהו ,לרבות אמצעי אלקטרוני ,שמקורו בחומר הלימוד של שירגל-כנפיים.
 .4הנני מאשר/ת בחתימתי כי באם אפר אחת מההתחייבויות הנ"ל תהיה שירגל-כנפיים רשאית
לנתק אותי באופן חד צדדי וללא אתראה מוקדמת ממערכת הלימוד ולבטל את ההרשאה
שנתנה לי לגישה לחומרי הלימוד שבמערכת הלימוד מבלי שיוחזר לי כספי.
 .5הנני מאשר בחתימתי כי הזכות ללמוד את מקצועות הלימוד הנבחרים על-פי טופס התקשרות
זה תהיה תקפה עד מעבר בהצלחה של מבחני רת"א (בכל נושא בנפרד) או עד תום  5שנים ממועד
חתימת טופס זה – המוקדם בין השניים .בתום  5שנים ממועד חתימת טופס זה תישלל ממני
הזכות להמשיך בלימודיי בין אם סיימתי אותם ובין אם לאו ,מבלי שיוחזר לי הכסף ששילמתי
לשירגל-כנפיים עבור לימודיי.
 .6הנני מתחייב לדווח לשירגל -כנפיים את תוצאות המבחנים שאבחן ברת"א במקצועות הלימוד
שלמדתי בשירגל-כנפיים תוך  3ימי עבודה מביצוע כל מבחן .הנני מודע ומסכים כי מיד לאחר
מעבר מוצלח של מבחן רת"א במקצוע מסוים תיסגר עבורי מערכת הלימוד עבור אותו מקצוע.
 .7הנני מסכים כי במידה ולא אעשה כל שימוש במערכת הלימוד ואודיע לשירגל-כנפיים תוך שנה
לכל היותר מיום חתימת התחייבות זו כי בכוונתי לבטל לימודיי ,תבוטל הרשאתי לשימוש
במערכת הלימוד ויוחזר לי הסכום ששילמתי בגין התחייבות זו בניכוי  15%דמי טיפול.
 .8הנני מסכים כי אקבל מש -כ אישור למבחן רת"א (ככל שיידרש) רק בתנאי שאעמוד בתנאי הסף
להגשה למבחני רת"א המפורטים בספר עזר בית ספר להוראת טיס של שירגל-כנפיים.
 .9הנני מסכים כי שירגל -כנפיים ,והיא בלבד ,תוכל להפעיל שיקול דעת ולהחליט על הקלה
בתנאים שפורטו לעיל.
הנני מאשר בחתימת ידי את האמור בעמוד מס'  2לטופס התקשרות זה:

תאריך _________________ :שם פרטי ומשפחה _____________________ :חתימה_____________________ :
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