
 

 
 
 
 

 החזר כספי שכר לימוד    –תקנון  
 

 
שיוחזר  הנך זכאי להחזר כספי    R.E.Sבהתאם להרשמתך "לפרויקט הגשמה" במסגרת לימודיך במכללת  

 עבור קורסי התיווך והמשכנתאות, אשר יתבצע באופן הבא ובהתאם לתנאים שלהלן:
 

הפרוסים ברחבי  כל סטודנט אשר ייקלט במשרדי החברה הראשיים ו/או במשרדי זכייני הרשת   .1
נדל"ן )מתווך(   יועץ  כיועץ משכנתאות עצמאיעצמאי  הארץ בתפקיד  )להלן:    או כזכיין הרשת  או 

 . ובהתאם ליתר התנאים שכר הלימודיהיה זכאי להחזר כספי מלא עבור ( "המשרה המזכה"

 

נדל"ן .2 ויבצע במהלך עבודתו    טסטודנט שייקל  –  עצמאי  החזר כספי כמתווך  נדל"ן  ברשת כתווך 
כל  ח כנגד  ידו  על  זכאי להחזר של חמישית מסך שכר הלימוד ששולם  יהיה  נדל"ן,  מש עסקאות 

: הסטודנט  לדוגמה.  עד להשלמת ההחזר המלא של שכר הלימוד  עסקה בנוסף לעמלה המגיעה לו
  מכר₪, במהלך עבודתו כמתווך עצמאי בחברה סגר עסקת    12,800סך  הלימוד  שכר  עבור  שילם  

₪    2,560בנוסף לעמלה סך של  הסטודנט  יקבל    ,₪ מסך העסקה  2,800  סךב  עמלת מכירהבתגמול  
 .)סכומי הדוגמה להמחשה בלבד( עבור החזר כספי שכר הלימוד

 

כיועץ משכנתאות עצמא .3 כספי  שייקל   –י  החזר  כיועץ משכנתאות  טסטודנט  יהיה    עצמאי  ברשת 
בודתו  שיבצע במהלך עמסך שכר הלימוד ששולם על ידו כנגד כל עסקה    5%של  כספי  זכאי להחזר  

)הזיכוי יתבצע באותו אופן    שכר הלימוד.  על בנוסף לעמלה המגיעה לו עד להשלמת ההחזר המלא  
 שהוסבר לעיל(. 

 
( "הצדדים"במעמד הקניית הזיכיון וחתימת החברה והזכיין )להלן:    –  החזר כספי לזכיין הרשת  .4

 על חוזה הזיכיון יקוזז שכר הלימוד המלא ששילם הזכיין בהיותו סטודנט מדמי הזיכיון הכולל. 
 

 עסקת מכר בנדל"ן.  עלעסקת שכירות אלא רק   עלכספי לא חל החזר היובהר כי ה  .5
 

המעסיק,   .6 הינו המשרד  ו  כלומר,נותן ההחזר  החברה הראשיים  הבמידה  נקלט במשרדי  סטודנט 
אחראית להעביר את הזיכוי לסטודנט ואילו אם    החברה תהא  ("R.E.S GROUPחברת  ")להלן:  

 רדי זכייני הרשת הזכיין הקולט יעביר את הזיכוי לסטודנט. הסטודנט נקלט במש
 

( יועבר לסטודנט  "הלקוח"קבלת עמלת העסקה ממקבל השירות )להלן:    עםמועד העברת הזיכוי:   .7
 מלוא תשלום העמלה המגיעה לו מסך העסקה תוספת החלק היחסי עבור זיכוי שכר הלימוד. 

 
 ד ע"י הסטודנט בעת הרשמתו למכללה. יובהר כי ההחזר מותנה בתשלום מלוא שכר הלימו .8


