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  הספר למאמני� ולמדריכי�	תקנו� בית

  

  תקנו�המטרות . א

  .והמנהליהחברתי , הספר בתחו הלימודי& התקנו� מפרט את הנהלי הנהוגי בבית

קנו� או תקנות תשל  לפרסומו ועד 2010שנת החל ב תקפות ,הז בתקנו�ההנחיות המפורטות 

 התרבותיתכנו שינויי הנובעי מהנחיות ומהחלטות משרד במהל' שנת הלימודי  .חדשי

נ בהמש' להחלטות שינויי אלה ושינויי שה. משרד האוצר ורשויות שלטו� אחרות, והספורט

על לוחות  וwww.wingate.org.il)( באינטרנט הספר&ביתבאתר יפורסמו  הספר&ביתהנהלת 

  .שלוחותיוו הספר&ביתשל  המודעות

נהל תקי� ועל אווירת לימודי ל קיומ מהווי בסיס לשמירה על מהכרת הנהלי והקפדה ע

ההנחיות המפורטות מחייבות את כל . הספר&ביתלמרצה ולצוות , חיובית ופורייה לתלמיד

   .הנוגעי בדבר ג א לא הגיעו לידיעת כל אחד בנפרד

  

  מהל� הלימודי�. ב

  התלמידמעמד . 1

שיל , שלבי הקבלה י� הוא תלמיד אשר מילא טופס הרשמה במלואו ועבר אתי תלמיד מ� המנ.א

   . המאשר את השתתפותו בקורס,את שכר הלימוד ומסר אישור רפואי כי בריאותו תקינה

י ראש " על כ' מוועדת חריגי שמונתה ע הוא תלמיד שקיבל אישור,תלמיד שלא מ� המניי�. ב

, נהל תלמידיראש מ, קה שבה מבקש המועמד ללמוד וחברי בה מנהל המחל תלמידימנהל

  .רכז הקורס ואו חבר הנהלה נוס*

 מחייב את ,ההרשמה כל שינוי בפרטי אישיי של תלמיד בהשוואה לפרטי אשר מסר בטופס. ג

  .התלמיד לעדכ� את המדור לרישו ולקבלה

  

  הכרה בלימודי� קודמי�. 2

 במוסד אשר למדו צמו את הזכות להכיר בלימודי קודמי של תלמידיהספר שומר לע&בית. א

  . למדריכיוהספר למאמני &בית אקדמי מוכר או במכללה למורי לחינו' גופני או במסגרת
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 בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיו תינת� עיוניהכרה בלימודי קודמי במקצוע 

  . שני6ה עולה על  אינ,הלימודי במקצועות שעבור מבוקש הפטור

ויצר* אליו  ,"בקשה להכרה בלימודי קודמי לצור' קבלת פטור: "התלמיד ימלא טופס. ב

חובה , כמו כ�. * השעותוהיק שנת הלימוד, הציו�, מקצועות הלימוד:  שבו יפורטורשמיאישור 

  עד חודש מיו תלמידימנהללראש את הבקשה לפטור יש להגיש . כנית הלימודילצר* את ת

  .פתיחת הלימודי

 בהמש' להמלצתו התלמיד יקבל הודעה בכתב ממנהל התלמידי לגבי החלטת מנהל המחלקה. ה

  .נטיבשל ראש התחו הרל

  .הספר אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי&בית. מת� הפטור אינו אוטומטי. ד

  .מלימודי  הנחה כספית בגי� מת� פטור�לא תינת. ה

  

  �יחובות לימוד. 3

ידי &על התרגילי והמבחני עד למועד שנקבע, יד יהיה חייב להשלי את כל העבודותהתלמ. א

יירש  ,מקצוע כלשהוהחובות בבמקרה של אי השלמת .  או עד למבח� הגמר בנושאהספר&בית

  .לתלמיד חוב לימודי

ימודי ויעבירו לתיבת תלמיד המבקש להשלי חוב לימודי יגיש טופס בקשה להשלמת חוב ל. ב

  . או למנהל השלוחה בה הוא לומד תלמידימנהל פנימית לראש דואר

 סמסטרי 2&מ  מוקד ככל האפשר ולא יאוחרויידרש להשלימ ,חוב לימודי לותלמיד אשר . ג

  .בלימוד המקצוע מחדש  התלמידיחויבשני סמסטרי  לאחר. מסיו הלימודי בקורס

א  – תחילת הקורס  שני מיו6תו'  בקורס בלימודיחובות התלמיד חייב להשלי את כל . ד

  .כל הקורס מחדשאת  ללמוד שיידר ,ד בתנאי זהועמילא 

  

   קורס עזרה ראשונה.4

הינה חלק מתנאי סיו הלימודי ,  שעות20בהיק* של  בתוק*יש עזרה ראשונה הצגת תעודת מג

  . המטפליקורסי קורסי מדריכי ו, קורסי מאמני: בקורסי הבאי

 בעלות של "מגיש עזרה ראשונה"במהל' השנה קורסי  הספר&ביתיקיי  התלמידיכדי להקל על 

380-  , � הקורסי יתפרסמו על ימועד). ו בנוס* לשכר הלימוד בקורסהנהתשלו (לכל המעוניי

  . לוח המודעות
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 שעות 44בקורסי גלישה מצוקי והידרותרפיה על התלמיד לעבור קורס בהיק* של * 

  .לימוד לפחות

 4בהיק* , אה משלימה על התלמיד לעבור קורס החייאה בלבדופ ברמסוימירסי בקו* 

  .שעות לימוד

  

  הפסקת לימודי�. 5

 .הספר&ביתשל   התלמידימנהלראש  בכתב ל יודיע על כ',מבקש להפסיק לימודיותלמיד ה

קיבל שנבח� וש, שלמד הספר על הלימודי&במקרה זה יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור מבית

  .חובות לימודי :3 פרק יחול עליו, היה והתלמיד יבקש לחדש לימודיו. ציו�יה על

   .5 סעי* ' חראה בפרק –פרטי על החזר שכר לימוד בגי� ביטול הרשמה או הפסקת לימודי

  

  

  נוכחות בשיעורי� והשתתפות בה�. ג

  חובת נוכחות. 1

עדר מעל ייתלמיד אשר  .עיוניי והעורי המעשיייחובת נוכחות חלה על כל התלמידי בכל הש

שעות את יהיה עליו להשלי ולבחינה באותו מקצוע  לא יורשה לגשת,  מס' שעות הלימוד20%&ל

יבדוק כל מקרה בו יוגשו הסברי   תלמידימנהלראש . )בתשלו(הבא  בקורסהלימוד שהחסיר 

יש להציג  (מילואי, אבל ,מחלה, חתונה :או מהסיבות" כוח עליו�"כתוצאה מ  מוצדקתתלהיעדרו

  .)אישור לכל מקרה

  

  איחורי�. 2

  .תלמיד אשר איחר להגיע לשיעור כלשהו לא יורשה להיכנס לכיתה

  

   מעשיי�השתתפות פעילה בשיעורי�. 3

נוכחות בשיעורי המעשיי ללא .  מהשיעורי80%&להשתת* באורח פעיל לפחות ב תלמידהעל 

 ובאישור תגובה באישור רפואי) 'פציעה וכו, מחלה :כגו�(השתתפות פעילה בשל סיבה מוצדקת 

  . תלמידימנהלראש 

  



 7

  ריו�יתלמידה בה. 4

 למנהל תלמידי בעת תהלי' רישו וקבלה ובעת הקורס תודיע תודיע על כ' היריו�תלמידה ב

   .על כ' ותמציא אישור רפואי

הפעילות הגופנית בה  קורסי זולת,  להשתת* בשיעורי מעשייהיריו�חל איסור על תלמידה ב

  . המאשר לה להשתת* באופ� פעיל בשיעורי רופא ובידיה אישור מתלימינימ

יהיה  ,20%&בהיק* של יותר מ א בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתת* בשיעורי המעשיי

    .השעות שהחסירהאת עליה להשלי

  

  לבוש וניקיו�, הופעה. 5

 ולהופיע בתלבושת אישית מסודרת ונאותה מתבקשי להקפיד על הופעה הספר&ביתתלמידי 

   . לכל השיעורי המעשייספורט מתאימה

 � אי� לאכול או .התלמידי נדרשי לשמור על ניקיו� הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בה

  . התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת– לשתות בכיתות

  

   והסמכה ציוני�,בחינותהלי ונ .ד

  הבחינהשתתפות ב. 1

 מבחני לא .אחריות התלמיד לוודא כי המבח� מתקיי במועד ובשעה כפי שפורס מראשב. א

  .יתקיימו בהכרח ביו הלימודי של הקורס

לעזוב את הנבח�  ללא הצגת התעודה יתבקש ,בחינה על הנבח� להציג תעודה מזההבמהל' ה. ב

  .כיתת הבחינה

 קורסי ייחודיי זולת(בלבד ית מתקיימי בשפה העבר, הספר&ביתוהמבחני בהלימודי . ג

  .)המתקיימי בשפה זרה

 זכאי להשתת* ,'במועד א תלמיד שנכשל( 'חובה על כל תלמיד להשתת* בכל הבחינות במועד א. ד

  ).'בבחינה במועד ב

עולי שהנ תלמידי  . הקשורות לתוכ� הבחינהבחינה לא נית� לשאול שאלות כלשה�שעת ב. ה

   .שאלות בהבנת הנקרא ולהשתמש במילו� יוכלו לשאול, ידה ע אישורבעלי ליקויי למ ואחדשי

  .במהל' הבחינה חל איסור על יציאה מכיתת הבחינה. ו
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אבל משפחתי אשר   משמח אועאירו, מילואי, מחלה: הבאיהמוכחי במקרי החריגי  .ז

� במועד להיבחיהיה רשאי  )'או במועד ב/ו' א במועד(בעטיי לא יוכל התלמיד להשתת* בבחינה 

 ובתנאי שיצדיק את אי  התלמידימנהלראש באישור   ללא תשלו נוס*)2' דראה סעי*  (מיוחד

  .השתתפותו בבחינה

  

  מבח� במועד מיוחד. 2

יצור* התלמיד למבח� , מסיבה מוצדקת'  בבמועד או'  התלמיד לא נבח� במועד אבמקרה בו. א

לאחר שיגיש בקשה להשלמת חוב לימודי  ,באותו מקצוע במסגרת קורס מקביל וללא תשלו

  . תלמידימנהללראש 

יהיה  ,יתה בלתי מוצדקתיה 'או במועד ב/ו' א הסיבה לאי התייצבות התלמיד למבח� במועד א

לשל שכר לימוד בהתא לשעות הלימוד שעליו ללמוד , עליו ללמוד מחדש את המקצוע בו נכשל

  .בח� מחדש בשני מועדייאפשרות להקבל לו

  

  בקשה להקלה במבחני� עיוניי�. 3

קלינאי , פסיכולוג(וניי תלווה באבחו� רשמי של גור מקצועי יבקשה להקלה במבחני ע

את הבקשה נית� . האבחו� יוגש במלואו כולל פרק ההמלצות). '� דידקטי וכוחמאב, תקשורת

ו פתיחת להגיש לכל המאוחר עד חודש מיו פתיחת הלימודי בקורס שנתי ועד שבועיי מי

  .הלימודי בקורס סמסטריאלי או בקורס מרוכז

  

  ציוני�. 4

 להכשרת מדריכי זולת הקורסי , נקודות ומעלה55ציו� עובר בבחינה עיונית או מעשית הוא . א

 אלא א צוי�  ומעלה65ציו� עובר בבחינה מעשית הוא שבה , פי חוק הספורט&ומאמני על

  .אחרת

 הספורט ובהתא מנהל ס* המעבר במבחני בהתא לדרישות י לשנות אתשא רהספר&בית .ב

 .להחלטת ועדת ההוראה

האחריות לבדיקת  . שבועות מיו הבחינה3ציוני הבחינות יפורסמו על לוח המודעות בתו'  .ג

 הספר&ביתלקבל מידע אודות ציוני ג באתר  נית�. הציוני על לוח המודעות היא על התלמיד

    .www.wingate.org.il)( למאמני
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  .בגיליו� הציוני יירש רק הציו� האחרו� שהתלמיד קיבל .ד

פע נוספת בתשלו המקצוע את  יהיה חייב ללמוד ,תלמיד אשר נכשל פעמיי בבחינה .ה

  .בח�יולה

  

  ערעור על ציו�. 5

 , רכז הקורס,תלמיד רשאי לעיי� בטופס המבח� ובתנאי שהעיו� ייעשה בנוכחות מנהל המחלקה. א

  .תו' שבועיי לכל היותר מפרסו הציו�, או המרצה בקורס מנהל השלוחה בה הוא לומד

 תלמידי את מנהלעליו להגיש לראש , במידה ומבקש התלמיד לערער על הציו� אותו קיבל. ב

   .א יאוחר משבועיי מיו פרסו ציו� הבחינההערעור ל

הגשת  עד חודש מיו  התלמידימנהל ראשי "מסרנה לתלמיד עיתוצאות הערעור ה� סופיות ות. ג

  .הערעור

  

  הסמכה. 6

  .הסמכה  יהיה זכאי לקבל תעודת,עבר בהצלחה את כל דרישות הקורסתלמיד אשר . א

המעידי כי סיי  אישור תקפי/ התלמיד להציג תעודה עלכתנאי לקבלת תעודת ההסמכה. ב

   . שעות לפחות20בהיק*  "עזרה ראשונהמגיש " קורסבהצלחה 

 היא  בכושר גופני ובריאות ובמחול אירובי בענפי ספורט תחרותייהסמכה להדרכה ולאימו� .ג

&ד" וחוק מכוני כושר התשנ1997&ז"הספורט התשנ תקנות, 1988&ח"בהתא לחוק הספורט תשמ

1994.  

  ואו תעודהעבור כל אישור. בלבד תאח  אחד ולתעודהסיו לימודיהתלמיד זכאי לאישור . ד

  .ה תשלוייגב פתנוס

  

  עבירות משמעת. ה

  עבירת משמעת. 1

�  .הפרת משמעת עלולה לגרו להשעיה מלימודי עד לבירור העניי

  :הפרת משמעת לצור' התקנו� תהיה

  .הספר& תלמיד אחר או נציג בית, אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה.א

  .דבעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמי,  הונאה בבחינה.ב
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  .הספר או ברכוש המכו�& פגיעה בזדו� ברכוש בית.ג

  ).'חוקי תנועה וכו, סדר, נוהל( אי ציות לכללי ההתנהגות של המכו� .ד

  .הספר& לבית מסירת מידע כוזב ביודעי�.ה

  . הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלו� במכו� או מחוצה לו.ו

במכו� , או ההתמחות קופת הלימודימדרי' או מאמ� בעת ת,  התנהגות שאינה הולמת תלמיד.ז

  .וינגייט או מחוצה לו

  

  

  הליכי הגשת תלונה. 2

את מכתב התלונה עליו . בכתב הספר או מי מעובדיו יעשה זאת&תלמיד המבקש להתלונ� כנגד בית

ראש תוגש בכתב ל, הספר&תלונה כנגד תלמיד בית .הספר&בית התלמידי במנהלראש להפנות ל

  .נהל המחלקהאו למ  התלמידימנהל

  

  

  ועדת משמעת. 3

  התלמידי שלמנהלראש מ ידי ועדת משמעת שתורכב& תידו� על,כל תלונה שתוגש נגד תלמיד

  .)חבר(ועוד חבר הנהלה  )ר"יו (הספר&בית

הודעה .  התלמידימנהלראש  ועדת המשמעת תתכנס בתו' שבועיי מיו הגשת התלונה לידי. א

�  .בכתב תישלח אל הנילו

  .המקרה הנדו� בוועדה  ישתת* כחבר בוועדת המשמעת אד הנוגע ישירות למהותלא: הערה

לדו� בתלונה ולהחליט   רשאית הוועדה,א לא הופיע. הנילו� חייב להופיע בפני ועדת המשמעת. ב

  .עדרו של הנילו�יכל החלטה על א* ה

  

  עונשי�. 4

להיות מוטלי עליו אחד  י יכול,א הנילו� נמצא אש באחת או יותר מההפרות שפורטו לעיל

  :פי החלטת הוועדה&על, או יותר מהעונשי הבאי

o התראה  

o נזיפה  
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o �  מניעת שימוש במתקני המכו

o או פסילת עבודה/פסילת בחינה ו  

o  איסור לגשת לבחינה  

o   עיכוב תעודה או אישור לימודי

o שיוחלט עליו או לצמיתות �  הרחקה מלימודי לפרק זמ

o בלי   מודי שנרכשו במרמהביטול זכויות או הישגי

o קנס כספי  

o הנ  .על תנאי ל יהיה"ועדת המשמעת מוסמכת לקבוע כי אחד או יותר מהעונשי

  

  ערעור. 5

הספר &ועדת הערעורי של בית תלמיד רשאי לערער בכתב על החלטתה של ועדת המשמעת בפני

 תפקיד  ועוד בעלהספר& ביתהערעורי תכלול את מנהל  ועדת. בתו' שבועיי מקבלת ההחלטה

  .הספר&ביתבכיר ב

  .החלטות ועדת הערעורי ה� סופיות

או א יש לו נגיעה  רי א השתת* כחבר בוועדת המשמעת לא ישתת* חבר בוועדת ערעו:הערה

  .ישירה למהות המקרה הנדו� בוועדת הערעורי

  

   לתלמידי��שירותי. ו

  שירותי מכו� וינגייט לרשות התלמיד. 1

על קבלתו   אישור התלמידימנהלמהספר יקבל &בל ללימודי בביתתלמיד שהתק :כרטיס תלמיד

 ,המהספרייהשאלת ספרי : כגו�  שתאפשר לו שימוש בשירותי המכו�תלמידללימודי ותעודת 

  . מהאפסנאותרכישת תו חניה והשאלת ציוד

 לפי ההסדרי )י מחירו� מכו� וינגייט"עפ( זכאי לאכול בתשלו הספר& ביתתלמידי : חדר אוכל

  .הנמצאי בשטח המכו� לרשות התלמידי קפיטריה ומזנו�, כמו כ�. המקובלי

הצגת באפשרית   ההשאלה. זכאי להשתמש בשירותי ספריית המכו�הספר&בית תלמידי :ספרייה

  .ההספרייתקנו� פי &עלותלמיד תעודת 

  . ובו ניתני שירותיי סני* דואר בבניי� בית הסטודנטלרשות התלמיד: סני* דואר

  .הספר רשאי להשתמש במכונת הצילו תמורת תשלו&תלמידי בית: מכונת צילו
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  .)בקומת המרת*(מכונות נוספות נמצאות בבניי� הספרייה 

  

  גמולי השתלמות. 2

הכרה בשעות הלימוד  או מאמ� בתחו אחר הלומד בקורס מדריכי ומבקש/נו' גופני וימורה לח

באופ� אישי לפני תחילת  )ההרשמהבחוברת  פס הנמצאעל גבי טו(יגיש בקשה , לגמול השתלמות

  .שבמכו� וינגייט זינמ� תגופני במכללמורי לחינו'   למרכז הארצי להשתלמויותהקורס

  

  תנועה וחניה במכו�. 3

 �התמרורי . הנהלת המכו�  בתיאו עפי הנחיות משרד התחבורה&נקבעו עלסדרי התנועה במכו

ציות לתמרורי מהווה &אי. והתלמידי נדרשי לציית לה ועהבשטח המכו� נועדו לכוו� את התנ

  .משמעת של תקנו� זה ויגרור העמדה לוועדת משמעת הפרת

  .סטרית&התנועה במכו� היא חד, לידיעתכ

 מ� המניי� בלבד יינתנו לתלמידיתווי חניה .  הכניסה למכו� וינגייט הינה בתשלו–תו חניה 

 בשו .החנייה בשטח המכו� מותרת במגרשי החנייה בלבד. הספר&ביתשל  במדור רישו וקבלה

העירוני של עיריית נתניה רוש  הפיקוח.  או על מדשאותמקרה אי� להחנות רכב בשולי הדר'

  .חות לחונה במקו אסור"דו

  

  תיבת דואר לתלמידי�. 4

& מביתכל מכתב אשר יועבר . הספר& ביתבלובי של  ממוקמת ליד מדור רישו וקבלהתיבת הדואר 

  .באחריות התלמיד לבדוק את תיבתו.  יונח א' ורק בתא דואר זה,הספר לתלמיד

  

  בריאות התלמיד ותאונות. ז

  ביטוח התלמיד. 1

החולי ועליו לדווח על &  כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות–חולי & חברות בקופת. א

חולי לא יוכל להתקבל &פתשאינו חבר בקו תלמיד. הספר&כ' בטופס הרישו בעת הרשמתו לבית

  .הספר&ללימודי בבית

 אבד� ימי עבודה או עבור/לתלמיד לא יינת� כל פיצוי עבור הוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו. ב

  .של המכו� ובהתא לתנאי הביטוח' אלא במסגרת ביטוח צד ג
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תיו של פעילויו א חל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהל' הלימודי שלא במסגרת. ג

  .למדור רישו וקבלהלרכז הקורס ומייד ובלא דיחוי בכתב עליו להודיע על כ' , הספר&בית

  

  דיווח על תאונה. 2

 נדרש , הספר&ביתתלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי המכו� או בעת פעילותו בשיעורי מטע

  .מדרי' באותו שיעורל לאלתר על פגיעתו לרכז הקורס או לדווח

שעות משעת  24תו'  ) תלמידימנהלבאותו יוכל לקבל (ח תאונה "יב למלא דורכז הקורס חי

מנהל ידי &עלהתאונה  ח"ימולא דו, במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה. הפציעה

  .המחלקה

  

  הגשת עזרה ראשונה. 3

בגי� קבלת  או פיצויי/שה ו רפואיי כלשירותיהספר אינו מחויב כלפי התלמיד במת� &בית

או /האחריות לחברות בקופת החולי ו . זולת מת� עזרה ראשונה במרפאת המכו�,יפול רפואיט

שירותילרבות האחריות לתשלו בגי�  ,טוח רפואי תחול על התלמיד בלבדיסוי בילכ  רפואיי

  .שיקבל התלמיד מכל גו* שהוא

  

  הנחות ומלגות, החזרי� ,הסדרי תשלו�. ח

  הסדרת שכר הלימוד. 1

הסדרת שכר הלימוד .  להסדיר את תשלו שכר הלימוד במלואו לפני פתיחת הקורסעל התלמיד

תלמיד המבקש לשל את שכר  .במלואו הינה תנאי להבטחת מקו בקורס ולקבלת תעודת תלמיד

עד להסדרת התשלו השתתפות בקורס /יהיה זכאי לתעודת הסמכהלא  ,הלימוד בתשלומי

  .האחרו� של שכר הלימוד

  

   עבור השלמת חוב לימודיתשלומי�. 2

לכל שעת  - 30יחויב בשכר לימוד בס' של , תלמיד בעל חוב לימודי המבקש להשלי חובותיו

לא מקצוע עיוני חוזרי של  תשלו על לימודי .נדרש להשלישלימוד בהתא להיק* השעות 

   . -900 על יעלה
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  ,בות התלמיד באותו מקצועשאינ כלולי בחו) 'ימי עיו� השתלמויות וכד(לימודי נוספי

  .הספר&ביתידי &עליחייבו את התלמיד בתשלו נוס* שייקבע 

  

  תשלומי� עבור אישורי� ותעודות . 3

 ללא כל תשלו נוס* ובאופ� חד פעמי את התעודות הבאות בשפה הספר&ביתתלמיד זכאי לקבל מ

  .מסיו לימודיו כל זאת שנה – תעודת גמר וגיליו� ציוני, אישור על לימודיו: העברית

  .התלמיד בתשלו נוס* יידרש ,עבור כל אישור נוס* המוזכר לעיל

  

   דמי רישו�. 4

 תבוטל הרשמתו ודמי ההרשמה לא ,או לוועדת קבלה ולא הופיע/מועמד שהוזמ� למבח� כניסה ו

  .יוחזרו לו

ה זכאי  ולא יהיהספר&ביתיקבל על כ' הודעה בכתב מ, מועמד שניגש למבחני הכניסה ולא התקבל

  .להחזר דמי הרישו

  

  הפסקת לימודי�החזר כספי עקב . 5

 יהיה תארי' קבלת הודעתו של ,המועד הקובע לעניי� חישוב החזר כספי ששולמו בגי� שכר לימוד

  . התלמיד בכתב על הפסקת לימודיו

  :החזר בגי� הפסקת לימודי יחושב באופ� הבא

 10%& יחויב ב,לפני תחילת שנת הלימודיועיי שבמועמד שהתקבל והודיע על ביטול לימודיו . א

  .משכר הלימוד
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  :לאחר תחילת שנת הלימודי ההחזר יחושב באופ� הבא. ב

  מועד קבלת הודעת   קורס

  הביטול מהתלמיד

   %	גובה ההחזר ב

  משכר הלימוד

  75%   יו מתחילת לימודיו60עד   שנתי

  50%   יו מתחילת לימודיו90עד   שנתי

  25%   יו מתחילת לימודיו120עד   שנתי 

  אי� החזר  לאחר מחצית תקופת הלימודי  שנתי 

  75%   יו מתחילת לימודיו30עד   מרוכז/סמסטריאלי

   יו מתחילת לימודיו30לאחר   מרוכז/סמסטריאלי

   ועד מחצית תקופת הלימודי

50%  

  אי� החזר  לאחר מחצית תקופת הלימודי  מרוכז/סמסטריאלי

  

ההחזר הכספי ,  המבקש לבטל את לימודיוקורס מאמני הנמש' שלושה סמסטריבתלמיד . ג

  .יחושב לפי אמות המידה של קורס שנתי

יחויב במלוא שכר הלימוד ללא קשר למועד , תלמיד שלימודיו הופסקו בגי� עבירות משמעת. ד

  .הפסקת לימודיו

  .דה או ריבית כלשה�ווספו להחזר הצמלא ית, בכל מקרה של החזר שכר לימוד ששול. ה

  

   כספיהחזרנוהל . 6

 יו מתארי' קבלת מכתבו של התלמיד על ביטול 60החזר כספי יבוצע באמצעות הדואר בתו' 

  .ההרשמה

  . ההחזר הכספי יהיה מתו' ס' כל החיוב השנתי ובהתא לסכו ששול בפועל

  

   בשכר לימודההנחל תזכאו. 7

, הספר&ביתה שנת לימודי בקורסי של  הלומדי באותלבני משפחה מקרבה ראשונה  .א

 עלות וזאת על הקורס בעל ה משכר הלימוד לאחד מבני המשפחה10%תינת� הנחה של 

  .השנייבי�  מכההנמו
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.  בשכר הלימוד25%יזכו להנחה של , 67וגברי מעל , 64נשי מעל גיל , ותיקי�אזרחי�   .ב

 .סמ' הצגת מסמכי מתאימי&ההנחה תינת� על

 . בשכר הלימוד25% של מכו� וינגייט יזכו להנחה של מחונני�  לטיפוחהמרכזתלמידי   .ג

 ,)בהמש' לאישור תק* אותו יציגו (אולימפי איגוד יחברקורס מאמני ומדריכי ב יתלמיד  .ד

 .מקצועיתעל מנת לקד רכישת הכשרה   בשכר הלימוד15%יזכו להנחה של 

פרויקט לקידו נשי "סכ ע בהמש' לה, 15% יזכו להנחה של &תלמידות בקורסי מאמני  .ה

 . ואיגוד הספורט הרלוונטי"בספורט

אה פו לרהספר&בית או למד ברפואי אקדמי& סמ' בעבר במקצוע פראתלמיד אשר למד והו  .ו

בקורס , מקצועות העיסוי וההידרותרפיה, האיגודי לרפלקסולוגיהידי &עלמשלימה המאושר 

 �אה משלימה לקורס שמספר שעות עלה והתקבל ללימודי במחלקה לרפומ שעות ו250ב

  לקורס הראשו� עד 15%: יהיה זכאי להנחה של,  שעות ומעלה120& מבו המקצועות העיוניי

 אלו ניתנות א' ורק לתלמיד שלמד את תהנחו. (איל'ו לקורס רביעי 25%&ו ,הקורס השלישי

 ).פיזיולוגיה ופתולוגיה, אנטומיה: המקצועות המדעיי העיוניי

כאשר   הספר&ביתהנו מי שלמד יותר מקורס אחד ב' מתמיד' תלמיד – 'ידי�מתמ'תלמידי�   .ז

 תלמיד שנרש .) שני מיו סיו לימודיו3בתנאי שעברו עד  (שעות 200&מעל לו הנכל קורס 

 מעל בתנאי שנרש לקורס (בקורס יהיה זכאי להנחה בשכר לימוד הספר&ביתלקורס נוס* ב

 :) שעות200&ל

  לקורס שני 10%

  קורס שלישי ל15%

  . לקורס רביעי ואיל'25%

 .לא תינת� הנחה על תכני נוספי ועל השלמות הנובעי מדרישות ייחודיות של הקורס  .ח

 . -2,500גובה ההנחה לא יעלה על   .ט

בכל מקרה ההנחה לא תהיה גבוהה   .  בשכר הלימוד10% יזכו להנחה של בשרות סדיר חיילי�  .י

 . תעודת חייל בסדיר ההנחה תינת� על סמ' הצגת. -1000 –מ 

 !אי� כפל הנחות  .יא
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  הנחות לספורטאי�. 8

  . יהיה פטור ממלוא שכר לימוד,ספורטאי אשר זכה במדליה אולימפית לבוגרי  .א

  . משכר לימוד50% זכאי להנחה של ,ספורטאי שהשתת* במשחקי אולימפיי  .ב

 25%ה של יהיה זכאי להנח, ספורטאי שהשתת* באליפות עול לבוגרי בענפי אולימפיי  .ג

  .משכר לימוד

  . הנחה משכר לימוד15%&יהיה זכאי ל, ספורטאי שהשתת* באליפות אירופה לבוגרי  .ד

  . הנחה משכר לימוד10%&יהיה זכאי ל, לנועראירופה עול או  שהשתת* באליפות ספורטאי  .ה

 .לא תינת� הנחה על תכני נוספי ועל השלמות הנובעי מדרישות ייחודיות של הקורס  .ו

 הרוכשי הסמכה בתחו הספורט בו השתתפו במפעלי ספורטאיתנו לנהנחות יי  .ז

  .הבינלאומיי

  !אי� כפל הנחות  .ח

  

  בקשה להנחה בשכר לימוד. 9

  .ל ולא יהיה זכאי לצבור הנחות"אחד הסעיפי הנפי &עלתלמיד זכאי להנחה אחת בלבד 

שנת  תלמידי עד פתיחת מנהל בשכר לימוד יש להגיש בכתב לראש את הבקשה להנחה

. נטיי המעידי על זכאותו לקבל את ההנחהביש לצר* פרטי אישיי ומסמכי רל. הלימודי

  .בלעדית  תלמידימנהלראש ידי &עלההנחה תאושר 

  

  בקשה לקבלת מלגה  .10

אליה מסמכי המעידי על הנסיבות בעטיי�   ומצר*המגיש בקשה בכתב לתלמיד תוענק מלגה

 הספר&ביתועדת המלגות של ). ’וכו, חברתיות, משפחתיות ,כלכליות(מוגשת הבקשה למלגה 

דעת שיקול פי &על. ודנה בכל הבקשות שהוגשו, ’בתו סמסטר א, בשנה מתכנסת פע אחת

  . -1,000 אשר לא תעלה על סכו של יכול תלמיד לזכות במלגה, ועדהוחברי ה והחלטת

  

    .ני� א� הוא מתייחס לשני המי,התקנו� מנוסח בלשו� זכר: הערה*


