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 מחירים

 :המחיר התקף הוא המחיר הקיים בעת הרישום
 
 

 הרשמה

בתאריכים המפורסמים ובמסגרת זמני ההרשמה ההרשמה לבחינות נערכת באופן מקוון 
  .טופס המקוון באתרעל גבי ה, שנקבעו

  (goethe.de)מכון גתה ישראל  -מחירים, מועדים והרשמה  -בחינות 

 .ההרשמה אינה מהווה רישום 

 

 רישום

. המקומותהרישום לבחינות יתקיים בתאריכים המפורסמים על פי סדר ההרשמה וזמינות 
לא קיימת חובה . ההחלטה המכרעת בדבר השתתפות בבחינה נתונה למכון גתה ישראל

 . חוקית לרשום לבחינה המבוקשת

הרישום יכנס לתוקפו יחד עם התשלום עבור הבחינה או עם קבלת פרטי כרטיס אשראי 
 .תקפים

  רמת הידע שלהם תואמת לרמה הבחינה.באחריותם של הנבחנים לדאוג לכך ש

 

 מבחן חוזר

בבחינות מודולריות יתאפשר . מכון גתה מאפשר לכל הנבחנים לחזור על הבחינה בשלמותה
 )״מודולים״(לחזור גם על חלקים מסויימים בלבד 

 

 תנאי תשלום

 . או במזומן את התשלום עבור הבחינה במלואה ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי

 הרישוםאת התשלום יש לסיים לפני תום תקופת 

 

 ביטול והחזרים

במקרה כזה כמו גם במקרה של . לנבחנים קיימת הזכות לבטל את השתתפותם בבחינה
לא יוחזר התשלום בגין ), גתה תקנון הבחינות של המכוןב 12לפי סעיף (הרחקה מן הבחינה 

, אם הבחינה הופסקה לאחר תחילתה. הבחינה והבחינה תחשב כבחינה שלא עמדו בה
 . תחשב כבחינה שלא עמדו בה
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ציא ויש לה, אם הבחינה טרם החלה או שהופסקה לאחר תחילתה מסיבות רפואיות
ההחלטה על המשך ההליך נתונה בידי . בדחיפות אישור  רפואי לאחראי על מרכז הבחינות

 . חר התייעצות עם מרכז מכון גתהמרכז הבחינות לא

שבעטיה לא יכול היה להבחן במועד זה לא תהווה טענה , הגעה מאוחרת של נבחן לבחינה
 .להחזרת התשלום עבור הבחינה

 

 השתתפות בבחינה

כל הנבחנים מחויבים להזדהות באמצעות מסמך זיהוי רשמי לפני בחינה בכתב והבחינה 
 .בעל פה

 

 תוצאות ותעודות

כדי . כלל ניתן לצפות באופן מקוון בתוצאות הבחינה שבועיים לאחר שהתקיימהבדרך 
 .להקליד את מספר הנבחן ואת תאריך הלידה שלהםהנבחנים על , לצפות בתוצאה

יכולים הנבחנים לקבל לידם תעודה בהצגת מסמך זיהוי רשמי , לאחר שעברו את הבחינה
יוכל לקבלה  הוא נבחן להגיע בעצמו,אם נמנע מן ה. תקף במשרד השפה של מכון גתה

 . באמצעות צד שלישי המצויד בייפוי כוח

תוך שבוע מההודעה על תוצאות הבחינה רשאים הנבחנים לפנות בכתב לוועדת הבחינות 
 .של מכון גתה  לבדיקה של מסמכי הבחינה

 המקוריתניתן להוציא במכון גתה ישראל העתק של התעודה , במקרה של תעודה שאבדה
 .תמורת תשלום דמי טיפול

 . שנים ולאחר מכן נמחקות ממאגר המידע 10תוצאות המבחנים נשמרות למשך 

  

 תלונות ובירורים

 .איש הקשר לתלונות בנושא הבחינות הוא ראש מחלקת שפה במכון גתה תל אביב

 

 חובות הנבחנים

 .הנבחנים מחויבים לציית לכללי הבית הנהוגים במכון גתה

 

 פרטיות ושמירת נתונים

מעבד אותו ומשתמש בו הן לצורכי מילוי החוזה , מכון גתה אוסף מידע אישי מהמשתתפים
בין הצדדים והן במסגרת הרשאה חוקית וכל אישור הסכמה על הגנה על הנתונים נתון 

 . ללא הסכמה זו לא יועבר מידע לצד שלישי. למכון גתה



 

 

 אחריות

מכון גתה אינו . מוגבלת למקרים  של כוונה ושל רשלנות חמורהאחריות מכון גתה ועובדיו 
, מלחמה, הצפה, שריפה, כדוגמת אסונות טבע(אחראי לכשל במתן שירותים עקב כוח עליון 

 ). צווים מנהליים וכל נסיבות אחרות הנמצאות מחוץ לשליטתם של הצדדים לחוזה

 

 אזור שיפוט

 .העיר תל אביבסמכות השיפוט לתביעות בגין חוזה זה הינה 

 

 פסקת הפרדת תנאי לא תקף

במקרה שאחד הסעיפים או חלק מן הניסוחים בתנאים הכלליים לבחינות יהפכו לבלתי 
החלקים הבלתי ישימים . יוותרו שאר חלקי החוזה על כנם מבחינת תוקפם ותוכנם, ישימים

ם יוחלפו במקרה כזה בניסוחים מורשים באופן חוקי וקרובים ככל האפשר בתוכנ
 . ובמשמעותם הכלכלית לחלקים שהוסרו

 

 תנאים נוספים

דף הבית של אתר מכון גתה תאריכי רישום וכיוצא בזה יפורסם ב, מידע  עדכני לגבי מחירים
 . ישראל
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