תקנון הפניה למשרד תיווך
 .1תקנון זה מתייחס להסדר שבין מכללת א.ר .פסגות בע"מ (להלן" :המכללה") לבין כל משרד
תיווך הנמצא במסגרת שיתוף פעולה עם המכללה (להלן" :משרד התיווך").
 .2תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות והינו חל על שני המינים.
 .3המכללה רשאית להפנות תלמידים למשרד התיווך לצורך בחינת העסקתם במשרד התיווך.
להסרת ספק ,מובהר בזאת כי תנאי ההעסקה אינם ידועים למכללה והינם ישירות בין
התלמיד למשרד התיווך.
 .4ההפניה למשרד התיווך תתבצע רק לאחר סיום קורס הכנה למבחן רשם המתווכים במכללה
ולאחר מעבר בחינת רשם המתווכים.
 .5תקנון זה יהיה בתוקף כלפי כל תלמיד אותו תפנה המכללה כאמור ,ובעצם ההפניה התלמיד
מקבל על עצמו את מלוא הוראותיו.
 .6למכללה לא תהיה כל אחריות ,מכל מן וסוג שהוא ,בקשר עם ההפניה ו/או מערכת היחסים
שבין התלמיד למשרד התיווך .להסרת ספק ,מובהר בזאת כי אין בעצם ההפנייה למשרד
התיווך משום הבטחה ו/או מצד ו/או התחייבות מצד המכללה להעסקת התלמיד במשרד
התיווך.
 .7כל תלמיד שיופנה על ידי המכללה למשרד התיווך משחרר בזאת את המכללה מכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא.
 .8הפניית תלמיד אל סוכנות התיווך שמורה לשיקול דעתה המלא של המכללה ,ולתלמיד לא
תעמוד כל טענה בקשר עם כך .להסרת ספק ,מובהר בזאת כי הפניית התלמידים תתבצע כל
עוד מתקיים שיתוף הפעולה בין המכללה למשרד התיווך.
 .9כל תלמיד אשר יופנה למשרד התיווך נותן מראש את הסכמתו לכך שהמכללה תעביר למשרד
התיווך את פרטיו לצורך יצירת קשר ו/או לצורך העברת חומר פרסומי ושיווקי במסגרת
אמצעי המדיה הקיימים לרבות הרשתות החברתיות על סוגיהן ולא תהיה לו כל טענה ו/או
תביעה בקשר לכך.
 .11המכללה אינה אחראית לקשר שבין התלמיד למשרד התיווך ,וכל התקשרות ו/או קשר ו/או
אינטראקציה בעניין זה תתבצע ישירות בין התלמיד למשרד התיווך.
 .11התלמיד מצהיר כי ידוע לו שהמכללה הינה גוף אקדמי העוסק בהעברת קורס מקצועי בתחום
התיווך כהכנה לבחינת רשם המתווכים ,וכי המכללה אינה עוסקת בתחום התיווך ואין לה כל
אחריות בעניין זה.
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