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 לכבוד:
 לשכת שמאי מקרקעין

 
 מקרקעין שמאי לשכת חברי עבור בישול קורס :הנדון

 
 :הקורס לפתיחת התנאים להלן

 'ב יום 31.10.2016 :הקורס פתיחת תאריך
 'ב יום 16.01.2017 :   הקורס סיום תאריך

 21:00 – 16:00            לימודים ותשע
 הקורס תכניתרצ"ב: 

 
 .משתתפים 20 מקסימום ,משתתפים 10- במינימום מותנת הקורס פתיחת

 
 ₪ 5600 :   הרחב לקהל הקורס עלות
 ₪ 4600 :הלשכה לחברי הקורס עלות

 
 ) לעובד אחת הטבה מימוש (העובד של הזוג בנות/לבני גם פתוחה ההרשמה*

 .חברות לוודא מנת על ן,המקרקעי שמאי לשכתב חברות תיבדק הרישום בעת*

 ,הקורס של הכללית מהעלות שתורד ₪ 400 ס"ע מקדמה תחוייב הרישום בעת *

 .המזמין מצד ביטול של במקרה גם תחזור לא זו מקדמה

30.09.2016  להרשמה אחרון תאריך ,לב שימו 

.בהמשך כתובים תשלום תנאי
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 'יום בערב  סודות מהמטבח"" בישול קורס
להעשיר את הידע הקולינארי שלהן ואלו הרוצים לקבל טעימה  " מיועד למעונייניםסודות מהמטבחקורס "

 יות.אאקדמ לימוד שעות 112-כ. הקורס הינו מעשי ויישומי ומורכב מקצועית מעולם הבישול והאירוח
עבודה שונות, שיטות  במהלך הקורס, נלמד את התיאוריות הקשורות בחומרי הגלם באופן מעמיק, טכניקות

 בישול מגוונות ומקצועיות והכל תוך התנסות מעשית מלאה והכנת מנות ומתכונים שונים.
, חומרי גלם חדשים ושיטות בישול מעניינות תוך עמידה על פרזנטציה עדכנית נכיר סגנונות בישול שונים

 . תיאבון ומעוררת
 ונוח לשלבו במקביל לעבודה ולחיי השגרה. שבועי, המתקיים בשעות אחר הצהריים, -הקורס הינו חד

 16.01.17תאריך סיום הקורס:  –31.10.16: תאריך תחילת קורס

 21.00 – 16.00פתיחת השיעור בכל שבוע החל  מהשעה 

 תאריך:           :תוכנית הקורס

 31.10.16 'ביום  השיעור מתחיל עבודה עם סכינים והכרות עם שיטות עבודה בסיסיות  1שיעור 

 07.11.16' ביום  הכנת צירים ונוזלים בסיסיים 2שיעור 

 14.11.16' ביום  הכרות מעמיקה עם חלקי הבקר,הכנת מתכונים עם חלקי בקר אחוריים -1בקר  3שיעור 

המשך היכרות עם עולם הבקר: חלקי בקר קדמיים, מתכוני תבשילי  -2בקר  4שיעור 
 קדירה

 21.11.16 'ב יום

 28.11.16' ביום  מיקה עם עוף והכנת מגוון מתכוניםהיכרות מע 5שיעור 

 05.12.16' ביום  הכנת מגוון סוגי פסטה טרייה ורטבים תואמים-פסטה 6שיעור 

 12.12.16' ביום  הכרות עם הסוגים השונים,בחירה קנייה ובישול -דגים 7שיעור 

 19.12.16' ביום  היכרות עם מגוון הסוגים והטכניקות -סושי 8שיעור 

 26.12.16' ביום  בצקים: בצק פריך, בצק עלים ולחמים 9שיעור 

 02.01.17' ביום  הכנת קינוחים אישיים + מבחן עיוני 10שיעור 

 09.01.17' ביום  יחודיותיהיכרות מעשית עם חומרי גלם, מנות וצורות בישול -מטבח אסיאתי 11שיעור 

 16.01.17' ביום  גיגיתהרכבת ותכנון ארוחה מסכמת ח -ארוחת גמר 12שיעור 

  
 *תוכנית הקורס כפופה לשינויים (.65תעודת סיום קורס תוענק לתלמידים שעברו בהצלחה את המבחן העיוני )מעל 
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 תנאים כלליים להתחייבות
 

 תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ביחד עם תקנון בית הספר של "עושים  בישול". .1
נס לתוקף רק לאחר אישור "עושים  בישול". אישור זה יהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הזמנה זו תיכ .2

 "עושים  בישול".
"עושים  בישול" אינה מתחייבת לשריין הזמנה זו כל זמן שההזמנה לא תאושר על ידי המזמין, וכל עוד לא נפרעה  .3

 בפועל מחצית מהתמורה עבור הקורס.
ורס הובאו לידיעתו בטרם חתם על התחייבות זו, והוא מאשר שמצא אותם נוחים הנרשם מאשר כי מועדי הק .4

 להגעתו ל"עושים  בישול" ולהשתתפות בהם.
 תשלום באמצעות המחאות יחשב רק בפירעון המלא ובמועד שההמחאות נמסרו. .5
עושים בישול" במקרה ואחד התשלומים לא יפרע במועדו יידרש המזמין לפרוע מיידית את מלוא מחיר ההזמנה, ו" .6

 תהא רשאית להפסיק את השתתפותו של המזמין בקורס, מבלי לגרוע מזכותה לתשלום מלוא התמורה. 
 פיגור בפירעון התשלומים ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית המקובלת בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים. .7
 ראה הרחבה בתקנון הרצ"ב(.הקורס הינו בהדרכה מלווה בעבודה מעשית של הכנת המתכונים ושיטות עבודה. ) .8
שינויים במתכונים שיתורגלו במהלך הקורס עלולים לחול עקב הנסיבות ושיקולה של "עושים בישול" לעניין זה יהיה  .9

 בלעדי.
על המשתתף להופיע לסדנא, שהוא בשיער אסוף, מכנסיים ארוכות ונועל נעליים סגורות. על המשתתף להסיר  .10

 יון ידיו. על המשתתף להישמע להוראות הזהירות והבטיחות של מדריך הסדנא.תכשיטים מידיו, ולהקפיד על ניק
"עושים בישול" אינה אחראית לגניבה ו/או אובדן ו/או נזק לחפצים ו/או כספים שהמשתתף הביא עימנו לסדנה, והיא  .11

 ממליצה להימנע מהבאתם.
ל"עושים בישול" והשף אורן גירון, ואין לעשות זכויות היוצרים בגין הליכי ההדרכה בקורס והמתכונים, שייכים בלעדית  .12

בהם שימוש מסחרי, על ידי מי ממשתתפי הקורס, ואין להפיצם בכל מדיה שהיא, עיתון, רדיו, אינטרנט, טלוויזיה 
 וכיו"ב. 

 .כשרים אינם –מובהר בזאת כי המטבח, כלי המטבח וחלק לא מבוטל מהמתכונים  .13
מונות שלי בזמן עבודה אשר ישמשו את "עושים בישול" לצרכים מסחריים ידוע לי כי במהלך הלימודים יצולמו ת  .14

 כגון: הפצה בפייסבוק, הפצה בקטלוגים וכדומה. אין ולא תהיה לי שום דרישה בגין תמונות אלה.
 העברת התשלום באמצעות המחאות / אשראי / מזומן תתבצע במועד החתימה על ההסכם וכנגד חשבונית עסקה.  .15
 בר לידי המזמין עם פירעון התמורה. חשבונית מס תוע .16
 התשלום עבור הקורס אינו כולל חניה למשתתפי הקורס. .17
 יפו. -סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להזמנה ו / או לפרסום כאמור לעיל תהא לבית המשפט המוסמך בת"א  .18
 
 
 
 

 חתימה_______________________  תאריך:_____________________
 
 
 ט.ל.ח.
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 הזמנה מס' ______________
 
 

 אני הח"מ, מבקש להירשם ב"בית הספר "עושים בישול" לקורס המורחב שיפורט להלן, ובהתאם לתנאים הבאים: 
   
 
 

 פרטי הלקוח )"הלקוח"(:
 

 שם ושם משפחה:______________________כתובת + מיקוד:__________________________
 

 טלפון בעבודה:__________________טלפון נייד:_____________טלפון בבית:________________
 

 פקס:____________________ מספר תעודת זהות:___________________________________
 

 :____________________________________Emailכתובת 
 
 
 
 
 

 :פרטי ההזמנה
 
 שעות, ובסיומו ייערך לנרשם מבחן 5-כ אחד בןמפגש שבועי "  הקורס יתקיים בישולקורס מקצועי "יסודות ה .1

  עיוני

 4600עבור משתתפי הקורס מאיגוד שמאי המקרקעין  ₪.0065 מחיר הקורס  .2

 , והכל כמפורט בנספח להתחייבות זו. 16.01.2017 ועד יום 31.10.2016 מועד הקורס: החל מיום .3

 , הרצליה פיתוח.35ית , רח' משכ2001מקום הקורס: ביה"ס "עושים בישול" ,  בית מרכזים  .4

 XXXL XXL XL L M S  XSמידת חולצה:  .5

 
 

_______________               _______________ 
 חתימה                תאריך

 
 ט.ל.ח
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 פרטי התמורה:
 )כולל מע"מ(. סכום זה כולל דמי הרשמה, כמפורט בסעיף הבא.₪ 4.600 ,הלקוח ישלם תמורת הקורס סך  .1
ור בקשתו של המעוניין להירשם, ישלם הנרשם ל"עושים בישול" דמי הרשמה הנדרשים עבור הלימודים בסך עם איש .2

400 ₪  
)סכום זה ינוכה מסך שכר הלימוד( בין אם באמצעות כרטיס אשראי ו/או בכסף מזומן. דמי הרישום לא יוחזרו לתלמיד, בכל 

 שהיא. במקרה והתלמיד יבקש לבטל את הרשמתו לקורס, מכל סיבה 
 

 אופן התשלום:
 א. מזומן

 ₪( 400ביום הקורס.) לאחר קיזוז דמי הרשמה ע"ס ₪ 4200תשלום בכסף מזומן של   1 
 ב. המחאות

 מועד ההמחאה הראשונה ליום פתיחת הקורס..המחאות 4
 .סיום הקורס שהמועד של ההמחאה האחרונה הינו בחודש יש לשים לב

 ג. כרטיס אשראי
 בית(   )ללא רי חיוב רגיל. 1
 תשלומים ללא ריבית. 6עד  -. תשלומים2
 . קרדיט3

 סוג הכרטיס: 
 .אמריקן אקספרס אחר:_________6.מאסטרקארד   5.לאומי ויזה   4.דיינרס   3.ישראכרט   2.ויזה כאל  1

 ___/מספר הכרטיס:___________________________תוקף הכרטיס:___
 :_____________ספרות בגב הכרטיס 3

 על הכרטיס:__________________________ת.ז. בעל הכרטיס:_______________________שם ב
 חתימת בעל הכרטיס______________________ מספר טלפון בעל הכרטיס:________________________

 

 העברה בנקאית. במקרה זה חובה להשאיר פרטי כרטיס אשראי לבטחון.ד. 
 

 כללי:
למעט שיעורים שיצוינו  17:00ת, כולל התנסות מעשית מלאה. תחילת השיעורים שעו 5-כל שיעור הינו בן  .1

 אחרת.
 הקורס כולל מבחן עיוני. .2
, מקטורן עבודה )יינתן לא סנדלים ולא כפכפיםלכל השיעורים חובה להגיע בנעלים סגורות,  .3

 בתחילת הקורס( ומכנסיים ארוכים. 
 בלוח השיעורים."עושים בישול" שומרת לעצמה את הזכות  לשינויים  .4
 

אני מצהיר כי עיינתי היטב בתקנון בית הספר והקורס המפורטים בנספחים להתחייבותי זו, ואלו מהווים חלק 
 מתנאי הרשמתי ולימודיי.

 אני מצהיר כי קראתי את נוהלי הרשמה וביטולה והם מקובלים עלי. 
רבות אלו שייקבעו במהלך לימודיי, גם אם יהיו אני מתחייב לקיים את נוהלי בית הספר "עושים בישול" והנחיותיו, ל

 בהם שינויים.
 

____________               _______________ 
 חתימה                תאריך

 ט.ל.ח
 



                                           

_____________________________________________________________________ 

 ציוד מקצועי וחומרי גלם מקצועיים למטבח ♦צועות הבישול והאפייה מרכז קולינארי למק
 09-9518869פקס:  )רב קווי(, 09-9518868טלפון:  46120, הרצליה פיתוח 1-3פינת אבא אבן  35, משכית 2001בית מרכזים 

 
 
 
 
 

 
 

 
 תקנון בית הספר "עושים בישול"

 הקדמה 1.
 יה בדרך מקצועית ומיוחדת. בית הספר "עושים בישול" גאה לצרף אותך לחוויה ייחודית של לימוד הבישול והאפ 1.1
בתקנון זה מפורט מידע אודות בית הספר "עושים בישול" בניהולו והדרכתו של השף אורן גירון, הכללים לפיהם  1.2

 פועל בית הספר והלומדים בו, ונושאים אחרים החשובים להשתלבותך המוצלחת כתלמיד ב"עושים בישול".
 כלי, המטבח כי בזאת מבהיר" בישול עושים" הספר בית –בכדי לא להכשיל את המקפידים בכשרות המזון  1.3

 . כשרים אינם – במסגרתו הנלמדים מהמתכונים מבוטל לא וחלק המטבח
 מטעמי נוחות, הכתוב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אולם התקנון מופנה לגברים ונשים כאחד. 1.4

 

 שיטת "עושים בישול" 2.
 בהתנסות מלאהוקונדיטוריה פותחים צוהר אל תחום הגסטרונומיה,   הקורסים המקצועיים הבסיסיים בבישול      2.1

ובטכניקות מקצועיות. הקורסים מיועדים לחובבים מושבעים או לכאלו שרוצים להעיז ולהיכנס לתחום באופן 
השיעור בנוי מחלק תיאורטי, בו מקבלים התלמידים מידע מעמיק אודות נושא השיעור, תוך הדגמה . מקצועי

המנות )בקורס קונדיטוריה( ומחלק מעשי בו התלמידים מתנסים בהכנת המתכונים בעמדות עבודה  מפורטת של
 מאובזרות במיטב הציוד והכלים. השיעורים מנוהלים מקצועית ע"י השף אורן גירון.

 

 רישום  .3
שים על המעוניין להירשם ללימודים במסגרת "עושים בישול", למלא את הפרטים הנדרשים בטופס מטעם "עו 3.1

בישול" שכותרתו "בקשה להרשמה ללימודים", ובכלל זה את פרטי הנרשם, הקורס שנבחר על ידו, ואופן התשלום. 
לאחר מכן על המעוניין להירשם, לשלוח את הטופס בפקס או בדואר ל"עושים בישול". על המעוניין להירשם, 

 האחריות  לוודא כי בקשתו להירשם אכן הועברה ל"עושים בישול".  
 החלטה לקבל את המעוניין להירשם, הינה של "עושים בישול" בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי.ה 3.2
שבועות וזאת ללא שינוי  4-"עושים בישול " רשאי להקדים / לאחר את מועד פתיחת הקורס עליו הצהיר ב 3.3

 התחייבות מצד הנרשם. 
הקורס אליו ביקש המועמד להירשם, או שאליו התקבל על ידי "עושים בישול",  "עושים בישול" רשאי לבטל את 3.4

ימים מלפני תחילת הקורס.  3בהיעדר מספר נרשמים מספיק לקיומו של הקורס, וזאת בהודעה מראש של עד 
במקרה כזה, תשיב "עושים בישול" את מלוא התשלום ששילם התלמיד עד למועד ההודעה על אי פתיחת הקורס, 

 לל זה את דמי הרישום ששולמו לה. ובכ
במקרה של ביטול הקורס על ידי "עושים בישול" מוותר בזאת הנרשם על טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד "עושים  3.5

 בישול" לפיצוי בגין אי פתיחת הקורס.
 

 שכר הלימוד .4
עבור הלימודים  עם אישור בקשתו של המעוניין להירשם, ישלם הנרשם ל"עושים בישול" דמי הרשמה הנדרשים 4.1

)סכום זה ינוקה מסך שכר הלימוד( בין אם באמצעות כרטיס אשראי ו/או בכסף מזומן. דמי הרישום לא ₪  400בסך 
 יוחזרו לתלמיד, בכל במקרה והתלמיד יבקש לבטל את הרשמתו לקורס. 

שול", לפחות לידי "עושים בי בפועלבכל מקרה של תשלום במזומן ו/או בכרטיס אשראי, מחויב הנרשם לשלם  4.2
ימים מהודעת "עושים בישול", על הצטרפותו לקורס, ובכל מקרה לא יאוחר  14מחצית משכר הלימוד, וזאת בתוך 

 ימים לפני המועד שנקבע לתחילת הקורס. לעניין, זה שיקים דחויים לא ייחשבו אלא אם נפרעו.  7 -מ
להחזר ו/או ניכוי של חלק כלשהו משכר  נרשם שלא השתתף באחד או יותר מהשיעורים, לא יהא זכאי בשל כך 4.3

הלימוד. כל איחור בתשלום ו/או פירעונו, ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית המרבית שתהא נהוגה בחשבונות 
   חח"ד בבנק הפועלים.
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 לימוד במקרה של ביטול ההשתתפותהחזר שכר ה .5
ימים לפני המועד  21נרשם שהודיע בכתב על ביטול השתתפותו בקורס שהוזמן על ידו, ממועד הרישום ועד  5.1

ממלוא שכר הלימוד, אשר "עושים בישול"  25%  -שנקבע לתחילת הלימודים שהזמין, יחויב בסך השווה ל
 תהיה זכאית לו בכל מקרה, גם במידה וטרם שולם.

ימים ממועד הרישום  21נרשם שהודיע בכתב על ביטול השתתפותו בקורס שהוזמן על ידו, בתקופה שבין  5.2
ממלוא שכר הלימוד, אשר "עושים בישול"  50%  -ועד למועד שנקבע לתחילת הקורס, יחויב בסך השווה ל

 תהיה זכאית לו בכל מקרה, גם במידה וטרם שולם.
מן על ידו, לאחר מועד שנקבע לתחילת הקורס ועד לפני נרשם שיבטל את השתתפותו בקורס שהוז 5.3

ממלוא שכר הלימוד, אשר "עושים בישול" תהיה זכאית  75%  -השיעור השלישי בקורס, יחויב בסך השווה ל
 לו בכל מקרה, גם במידה וטרם שולם.

שכר נרשם שיבטל את השתתפותו בקורס שהוזמן על ידו, לאחר השיעור השלישי בקורס, יחויב במלוא  5.4
 הלימוד, גם במידה וטרם שולם.

תלמיד ששילם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס האשראי, לא יהיה רשאי במקרה של ביטול השתתפותו  5.5
 בקורס, לפנות לחברת כרטיס האשראי, ולבקש את ביטול החיוב. 

 נוכחות .6
שכר הלימוד "עושים בישול" תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לגרוע מזכאותה למלוא  6.1

השיעורים  קורס, וזאת במקרה של היעדרות משלושהמהתלמיד, להימנע מלהעניק לו את תעודת סיום ה
 הראשונים בקורס, או היעדרות משלושה שיעורים בקורס.

"עושים בישול" תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לגרוע מזכאותה למלוא שכר הלימוד  6.2
דקות  20 -ל תלמיד המבקש להיכנס לשיעור, לאחר שחלפו למעלה ממהתלמיד, למנוע את כניסתו ש

לעיל, כאחד שלא השתתף  6.1מהמועד שנקבע לתחילתו. במקרה כזה, ייחשב התלמיד לעניין סעיף 
 בשיעור. 

חזור אחר, על בסיס שיעור בלבד במ אותותלמיד שיחסיר שיעור במהלך הקורס, יהיה רשאי להשלים את  6.3
 על תיאום מועד השיעור להשלמה חלה על התלמיד עצמו.. האחריות מקום פנוי

 כללי התנהגות ובטיחות .7
על התלמיד להופיע לשיעור בשיער אסוף כשהוא לבוש במכנסיים ארוכים ומקטורן עבודה, ונועל נעליים  7.1

ן סגורות. על התלמיד להסיר תכשיטים ו/או עדיים מכפות ידיו ו/או זרועותיו. על התלמיד להקפיד על ניקיו
ידיו וכפות ידיו. כמו כן, התלמיד מתחייב להביא עימו לכל שיעור את מקטורן העבודה שקיבל מ"עושים 

 בישול", כשהוא נקי ומגוהץ, וללבוש אותו לאורך כל השיעור. 
מובהר בזאת ש"עושים בישול" אינה אחראית לאובדן ו/או גניבה ו/או נזק שייגרם לתכשיטים ו/או כספים ו/או  7.2

התלמיד/ים יביאו עימם ל"עושים בישול". אי לכך, מומלץ להימנע מלהביא את הפריטים  לחפצים אשר
האמורים לעיל, ל"עושים בישול". כמו כן, "עושים בישול" לא תהא אחראית לנזקים שייגרמו לפרטי הביגוד 

 שהתלמיד יביא עימו לשיעור. 
ריאותית כלשהי שיש בה אפשרות התלמיד מצהיר כי לא ידוע לו כי הוא סובל מבעיה רפואית ו/או ב 7.3

להדבקה של אחרים, בדרך של מגע משותף במזון ו/או במנות שיוכנו במהלך השיעור. "עושים בישול" תהא 
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות את השתתפות התלמיד בקורס או בשיעור/ים במהלך הקורס, 

 של התלמיד בקורס.בתעודה מטעם רופא מוסמך המאשר כי אין חשש מהשתתפותו 
על התלמיד להקפיד ולשמור על סביבת עבודה גלויה ונקייה, וכן להקפיד על שטיפת ידיו במים וסבון מעת  7.4

 לעת, ובייחוד לאחר כל ביקור בשירותים.
על התלמיד לפעול בזהירות מרבית בפעולותיו במסגרת השיעור וכן להקפיד על זהירות מול חבריו לשיעור.  7.5

 בכפפות או חומר מבודד בעת מגע עם כלים ו/או סירים חמים.  על התלמיד להשתמש
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"עושים בישול" תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לגרוע מזכאותה למלוא שכר הלימוד  7.6
של תלמיד המבקש להיכנס לשיעור, כשהוא אינו לבוש בהתאם לאמור בס"ק  מהתלמיד, למנוע את כניסתו

 לעיל, כאחד שלא השתתף בשיעור.  6.1. במקרה כזה, ייחשב התלמיד לעניין סעיף 7.1
על התלמיד להקשיב להוראות הזהירות והבטיחות של המדריך ו/או המפורט בסעיף זה בתקנון, ולפעול  7.7

רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לגרוע מזכאותה למלוא שכר בהתאם להן. "עושים בישול" תהא 
הלימוד מהתלמיד, למנוע את כניסתו של תלמיד המבקש להיכנס לשיעור ו/או להרחיקו במהלך השיעור 

לעיל,  6.1מכיתת הלימוד, במידה ולא נהג בהתאם לאמור לעיל. במקרה כזה, ייחשב התלמיד לעניין סעיף 
 עור. כאחד שלא השתתף בשי

 יש לכבות את הפלאפונים עם תחילת השיעור ועד לסופו.  7.8
בית הספר "עושים בישול" אינה אחראי לגניבה ו/או אובדן של חפצים אישיים בזמן השיעור ו/או השהות  7.9

 ב"עושים בישול". 
 

 השיעורים: .8
יעורים "עושים בישול" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מתכונים ו/או מאכלים שיתורגלו במהלך הש 8.1

בקורס, וזאת עקב נסיבות שאינן תלויות ב"עושים בישול" או לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שאין 
 בשינויים אלו כדי לחרוג מהנושא העיקרי שנלמד בקורס. 

השיעורים יתנהלו באופן מעשי, תוך תרגול הכנת המתכונים/ מנות, בסדנת המטבח הממוקמת ב"עושים  8.2
 , הרצליה פיתוח. 35, רח' משכית 2001ת מרכזים בישול", קומת הכניסה, בי

זהות המדריכים בכל שיעור ושיעור ו/או החלפתם, הינה בשיקול דעתה הבלעדי של "עושים בישול", מבלי  8.3
שתקנה לתלמיד זכות לנכות ו/או לקזז ממלוא שכר הלימוד אליו התחייב ו/או לבטל את השתתפותו בקורס 

 או חלקו.
 

 זכויות יוצרים .9
לך הקורס יילמדו שיטות הכנה של מתכונים ו/או שימוש בחומרי גלם, וכן יתרגלו את הכנת המתכונים, במה 9.1

אשר ירוכזו בחוברת ש"עושים בישול" תעניק לתלמיד עם סיום/תחילת לימודיו. מובהר בזאת כי זכויות 
ין הרשות לעשות בהם היוצרים בגין האמור לעיל הינה של "עושים בישול" ו/או השף אורן גירון, ולתלמיד א

 שימוש שאינו פרטי, מבלי שיקבל את הסכמתם במפורש ובכתב של "עושים בישול" ו/או אורן גירון. 
הפר תלמיד ו/או מי מטעמו ו/או במישרין ו/או בעקיפין את זכויות היוצרים כאמור לעיל, יהיו "עושים בישל"  9.2

 בגין השימוש בזכויותיהם ו/או הפרתם. ו/או השף אורן גירון, רשאים לתבוע את התלמיד על נזקיהם

 .   אלרגיה 01
מובהר בזאת במפורש ש"עושים בישול" אינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או תגובה )סימפטום( גופנית  10.1.1

( "אלרגיה"שתיגרם למזמין כתוצאה עקיפה או ישירה של רגישות ו/או אלרגיה למזון ו/או חומר )להלן: 
 קורס.שהמזמין נחשף אליו במסגרת ה

המזמין מאשר שהוא לא סובל מאלרגיה כאמור לעיל, והוא מסיר אחריות מ"עושים בישול" גם במידה ויגיב  10.1.2
באלרגיה כאמור. המזמין מאשר כי הובהר לו ש"עושים בישול" עושה בקורס שימוש בחומרים אלרגניים. 

לגרום לאלרגיה  המזמין מאשר שידוע לו ש"עושים בישול" אינה יודעת על כל המרכיבים שעלולים
בחומרים שבהם עושים שימוש בקורס, והוא משחרר אותה מכל אחריות גם במידה והיה מצג ו/או אישור 

 כלשהו מצידה בענין זה. 
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 צילום והגנת הפרטיות .11

לו והוא מסכים לכך ש"עושים בישול" ו/או מי מטעמה תצלם בוידיאו ו/או המזמין מאשר בזאת שידוע 
(, ותהיה בעלת מלוא הזכויות בצילומים כולל "צילומים"בסטילס את מהלך הקורס ומשתתפיו )להלן: 

הזכות לעשות בצילומים כל שימוש שתראה לנכון ובכלל זה למטרות פרסום ו/או שיווק באמצעי 
נט ורשתות חברתיות, והוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר זכויות כלשהן התקשורת השונים, האינטר

 בצילומים ו/או הפרת פרטיותו
 

 תעודת סיום והמלצות .12
בסיומו של כל קורס יתקיים מבחן עיוני ומעשי המסכם את שנלמד במהלך הקורס. )להלן: "מבחן  12.1.1

יים את הקורס שנלמד סיום"(. "עושים בישול" תעניק תעודה מטעמה המעידה כי התלמיד ס
 בהצלחה, במידה והתלמיד יעבור בהצלחה את מבחן הסיום, כאמור. )להלן: "תעודת גמר"(.

"עושים בישול" תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לגרוע מזכאותה למלוא שכר הלימוד  12.1.2
 מהתלמיד, לקבוע כי התלמיד נכשל במבחן הסיום, ולכן לא  תוענק לו תעודת גמר.

שים בישול" ו/או השף אורן גירון, יהיו רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי לגרוע מזכאותה "עו 12.1.3
למלוא שכר הלימוד מהתלמיד, להימנע מלתת לתלמיד המלצה על יכולותיו, וזאת אף אם סיים את 

 הקורס בהצלחה, וקיבל או זכאי לקבל את תעודת הגמר. 
מחויבים ולפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי לגרוע  "עושים בישול" ו/או השף אורן גירון, אינם 12.1.4

מזכאותם למלוא שכר הלימוד מהתלמיד, שלא להפנות את התלמיד ו/או להמליץ עליו, בפני מקום 
עבודה ו/ או לקוח אחר, וזאת אף אם סיים את הקורס בהצלחה, וקיבל או זכאי לקבל את תעודת 

 הגמר. 
 
 
 
 

הספר והקורס המפורטים בנספחים להתחייבותי זו, ואלו מהווים חלק מתנאי  אני מצהיר כי עיינתי היטב בתקנון בית
 הרשמתי ולימודיי.

 אני מצהיר כי קראתי את נוהלי הרשמה וביטולה והם מקובלים עלי. 
אני מתחייב לקיים את נוהלי בית הספר "עושים בישול" והנחיותיו, לרבות אלו שייקבעו במהלך לימודיי, גם אם יהיו 

 יים.בהם שינו
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