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 תקנון לימודים

. (2018וניסים זוארץ סקול ) תקנון זה מיועד להסדיר את מערכת היחסים בין מועמדים ללימודים, סטודנטים

 .התקנון מחייב מועמדים ללימודים ששילמו דמי רישום וסטודנטים. לצרכי נוחות בלבד התקנון נוסח בלשון זכר

 הגדרות

 ניסים זוארץ סקול. –  הספר בית

והדרישות הפדגוגיות והתנאים הנדרשים להשלמה, המקנים למי שסיימם בהצלחה  מכלול מקצועות הלימוד–  קורס

 .תעודת הסמכה או תעודת הכשרה או תעודת גמר בתחום ספציפי

 :מסמך המפרט את אופן ההתנהלות, ההיקף והדרישות השונות של קורס ו/או נושא לימוד ספציפי–  סילבוס

 ישות מקדימות, נסיון, וותק ועוד..(דרישות קבלה )כגון: דר

 :מי שעומד בכל התבחינים הבאים–  סטודנט

 .הקבלה לקורס אליו נרשם תהליכיעבר בהצלחה את כל  .א

 .שילם שכר לימוד מלא  .ב

 :במסגרת הזמן שהוקצב לכך, כולל כל הדרישות הבאות לבית הספראדם שסיים את כל חובותיו –  בוגר

 …(הנדרשים, )עיוניים, מעשיים, יכולת ועודעבר בהצלחה את כל המבחנים  .א

 והשלים את כל דרישות הקורס. ב. נכח בלימודים בהתאם למתחייב בתכנית הלימודים אליה נרשם

 .ו/או לכל גוף הנוטל חלק בהליך ההכשרה לבית הספר. הסדיר את כל חובותיו הכספיים והאחרים ג 

 הרשמה וביטול הרשמה דמי

 יום בדיוק )שנה אחת( 364תקפים למשך א. דמי הטיפול והרישום 

 .ב. דמי הטיפול והרישום ושכר הלימוד הינם אישיים ולא ניתן להעבירם לאחר מכל סיבה שהיא

 .או בהעברה בנקאית אפליקציה ,, המחאותד. ניתן לשלם שכר לימוד באשראי

 ת הספר.ביה. מועמד שלא הסדיר את תשלום כל שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים, לא ייחשב כסטודנט 

 ''פטור וקבלת קודמים בלימודים הכרה

 .לפי שיקול דעת מנהל בית הספראחר לתת פטור למי שסיים קורס במוסד מוכר או בית ספר  רשאי בית הספר

 לימודים

עצמית,  לימודים במגוון דרכי הוראה העשויות לכלול בין השאר : הוראה פרונטאלית, למידה םמקיי בית הספר .א

הגשת דו"חות,  למידה קבוצתית, למידה מרחוק, למידה אונליין, למידה מבוססת פרויקט, למידה דרך התנסות,

 …הגשת והצגת סמינריונים, עבודות, מתן הרצאות ועוד

לדרכי ההוראה השונות ולעמוד בדרישות הקורס ללא תלות באופן ב. הסטודנט נדרש להתאים את עצמו 

 .מתנהלים הלימודים בו

מענה  ג. הסטודנט נדרש לעבור את כל מטלות הקורס ומקצועות הלימוד בין אם מדובר בהגשת עבודה, פרזנטציה,

 .רסעל שאלות, בחינה, חובת נוכחות, בחינה מעשית ו/או כל מטלה אחרת המופיעה בסילבוס של הקו

  אונליין ימודיל

 מיכת רכז הקורס לשאלות או הבהרות.בת נלמדים רק אונלייןלימודי המדעים  .א

כתוב,  ב. מקצוע הנלמד אונליין מורכב משיעורים בהם נמצא מידע המוגש באחד או יותר מהאופנים הבאים: טקסט

 .'סרטונים, מצגות, תמונות, מאמרים, שאלות חזרה וכו

 .חןשיעור מספר פעמים עד שניגש למבג. הסטודנט יכול לחזור על החומר הלימודי בכל 
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 .הסופי והקובע לאותו שיעור . הציון שיקבל הסטודנט במבחן יהיה הציוןעד פעמיים בלבדד. לכל מבחן  ניתן לגשת 

 מבחן עיוני במועד ב' יועבר בכיתה בהשגחת הרכז ולא און ליין.

 .ים מכל השיעורים יהווה את הציון הסופי של מקצוע הלימוד הספציפיה. ממוצע סך כל הציונ

 יהיה עליו להגיש בקשה למבחן חוזר.ו. במידה וסטודנט לא השיג את הציון המינימאלי הנדרש 

  ומעשיות עיוניות פרונטאליות בחינות/מטלות 

 .70, ציון עובר בכל מקצוע מעשי הינו 60ציון עובר בכל מקצוע עיוני הינו 

 .לקבוע בנושא לימודים ספציפי ציון מעבר אחר ובתנאי שציון זה יופיע בסילבוס של הקורס רשאי בית הספר

 מבחנים עיוניים יועברו און ליין וחלקם באופן פרונטלי בכיתה על פי הנחייה של רכז הקורס מראש.

 חינה וקריטריונים.מבחנים פרונטליים יועברו בכיתה בהודעה מראש של רכז הקורס תוך מתן דרישות הב

 לכל סטודנט הנכשל במועד א' ניתנת זכות להיבחן במועד ב' בתיאום עם רכז הקורס ללא תשלום.

 מועד ג' ניתן לשיקול הנהלת בית הספר האם להינתן לסטודנט או חזרה על תוכן הקורס.

 סטודנטיםל התנהגות כללי

 בית הספר ונציגיו.על הסטודנט/מועמד להתנהג באופן מכבד ושקול בכל אינטראקציה עם סטודנטים נוספים, עובדי  .א

 בית הספר.ב. על הסטודנט/מועמד לשמור על רכוש 

 .ג. על הסטודנט להגיע לשיעורים בזמן, מאחרים לא יורשו להיכנס לכיתה

 בלבוש הולם ומתאיםה. על הסטודנט להגיע לשיעורים העיוניים והמעשיים 

 . אין לעזוב את הקורס ביום הלימודים לפני שעת הסיום ללא אישור מפורש מרכז הקורס.ו 

ח. אין להעביר/להעתיק/למסור לגורם אחר או לעשות כל שימוש לרעת בית הספר בחומרי הלימוד הנמסרים 

 רשימות תלמידים.לסטודנט, לרבות חוברות מקצועיות, תוכניות לימודים, סרטונים מקצועיים ו

 חובה ושיעורי לימודיים חובות השלמת

 כל רכז קורס יודיע ביום הראשון על מדיניות האיחורים והחיסורים בקורס אותו הוא מעביר .

 משעות הלימוד. 20%בקורסי הפיטנס ניתן אישור לחיסורים בסך 

 .10%ניתן אישור לחיסורים בסך  הפילאטיסבקורסי 

אלא עם כן נמסר אחרת מרכז  לימודיים ושיעורי חובה מחייבים את הסטודנטסעיפי השלמת חובות 

 הודעת רכז הקורס במידה וניתנה היא הקובעת. הקורס.

  הסטודנט זכויות חוק ע"פ – מילואים בשירות וסטודנטים בהריון סטודנטיות

 רכז הקורס המורים המעשיים ואת סטודנטית בהריון או שנכנסה להריון במהלך הקורס תעדכן את רכז הקורס, את .א

 .להשתתף בפעילות ולא תוכל לקחת חלק פעיל בפעילות המעשית, אלא אם הביאה אישור מרופא המאשר לה

מהפעילות בקורס בו יש נוכחות חובה בגין הריון או שירות מילואים תחייב  20%ב. היעדרות של מעל מ 

 .הסטודנט בהשלמה לימודית ללא תשלום את

 והחזרים לימודים הפסקת תשלומים,

  אחר מכל סיבה שהיאסטודנט שכר הלימוד הינו אישי ואינו ניתן להעברה לא. 

 .במזומן ו/או באשראיבהעברה בנקאית, המחאות, . ניתן לשלם שכר לימוד ב 

 בית הספר ובית הספר. מועמד שלא הסדיר את כל שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים, לא ייחשב כסטודנט ג

 .לאפשר לו להיכנס ללימודים עד להסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו לאש רשאי
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ייחשב  הספר בבית סטודנט המבקש להפסיק לימודיו, יפנה בכתב למנהל תלמידים, מועד קבלת ההודעה בדוא"ל  ג.

 .כמועד הקובע לקביעת ההחזר לו זכאי

 ביטול ההרשמה והפסקת הלימודים

 נספח א'(. הלימוד המצורף לתקנון זה. כפי המצוין בכתב ההתחייבות לשכר( 

 וחוברות לימוד. תעודות עבור תשלומים

בכל מקצוע כפי שהתחייב בית הספר במעמד  בוגר שסיים כל חובותיו זכאי לקבל תעודת הסמכה/גמר אחת  .א

 .ציונים אחד בעברית ןוגיליוההרשמה 

 .מעת לעת . הפקת כל תעודה או אישור נוספים כרוכים בתשלום בהתאם למתפרסםב

ג. בתחילת קורס יחולק חומר מקצועי/חוברות המתעדכנות מעת לעת, במידה וירצה הסטודנט בסיום הקורס או 

 לאחר סיום הקורס חוברת עדכנית יהא עליו לרכוש את החוברת במחיר שייקבע על ידי בית הספר.

 לימוד בשכר הנחות

הנחה בתנאי  10%ה הלומד באותו הקורס מקנים חד הוריים, תלמיד חוזר ו/או בן משפחה שני מקרבה ראשונ .א

 לא יתקיים כפל הנחות.שנמסרו האישורים המתאימים וההנחה אושרה לפני תחילת הלימודים  ללא יוצא מן הכלל. 

 .הספר ביתל המועמד/סטודנט בין תקשורת רכיד 

הדוא"ל  למועמד/ סטודנט/ בוגר תעשה בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל. כתובת בית הספרא. תקשורת רשמית בין 

 .nissimkorim@gmail.com: בית הספרזו שמסר כשנרשם לקורס, דוא"ל  תהיהשל המועמד/סטודנט 

 .ב. על הסטודנט לפרט בפנייתו שם מלא, מספר ת.ז ואת תוכן פנייתו

 זה בתקנון כוסו שלא ונושאים ערעורים  

 .שלא כוסה בתקנון זה ידון, יוחלט ויפורסם ע"י ועדה עליונהכל נושא  .א

לראש בית הספר. להגיש ערעור  בנושא שלא מופיע בתקנון זה, רשאי רכז הקורסב. סטודנט המערער על החלטת 

 פנייה לראש בית הספר תתאפשר אך ורק לאחר פנייה לרכז הקורס וקבלת תשובה ממנו.

 הפרטיות מדיניות

ו שתתף ולפרסם תמונות אלו באתר שלאת הזכות לצלם פעילויות שונות שלה בהן ת ולעצמ רבית הספר שומא. 

 .ו/או ברשתות חברתיות ואמצעי מדיה שונים, במידה ואינך מעוניין בכך, כתוב לנו

ב. סטודנטים רשאים לצלם תמונות/סרטונים במהלך הפעילות ולהעלות תמונות אלו לרשתות חברתיות. במידה 

 .מעוניין/ת שיצלמו אותך, בבקשה עדכן את חבריך ללימודיםואינך 

  שונות

 .הבלעדי דעתולשנות תקנון זה ע"פ שיקול  רשאי בית הספר .א

 מצב בריאותי

 כל תלמיד חייב לחתום על טופס הצהרת בריאות )נספח ב'( 

 

 1.10.2021עודכן ב 

 

 ת.ז.                               תאריך                    חתימת הסטודנט                          שם הסטודנט          

_______________     _________________       __________________      _________________ 
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 נספח א'

 התחייבות לשכר לימוד  טופס

 תאריך ________________                                                                                        

 

 אני הח"מ _______________________ ת.ז. _________________________________

 

 _ מתחייבת לשלם שכר לימוד על סך _________________ בעבור קורס _____________

 שהחל בתאריך ___________________בימי _____________ במקום ____________

 באופן הבא:

 כרטיס אשראי:

 מספר כרטיס __________________________________________________________

 

 תוקף _________________ שלוש ספרות ___________ מספר תשלומים ______________

 

 ס _______________________________________________________ת.ז. בעל הכרטי

 צ'קים.

 מספר צ'קים _______________ לתאריכים _________________

                                                               _________________ 

                                                               _________________ 

                                                              _________________ 

                                                              _________________ 

                                                              _________________ 

 החזרים וביטולים:

 דמי הרישום אינם מוחזרים בכל מקרה.

  החזר מלא של שכר הלימוד. –ביטול הקורס לאחר השבוע הראשון 

  החזר מלא של שכר הלימוד. –ביטול לאחר השבוע השני 

  משכר הלימוד. 90%יוחזרו  –ביטול לאחר השבוע השלישי 

  משכר הלימוד. 80%יוחזרו  –ביטול לאחר השבוע הרביעי 

  לאחר השבוע הרביעי אין החזר שכר לימוד והוא ישולם במלואו גם במקרה של עזיבת

 הקורס.

  במקרה של פרישה מהקורס ללא החזר שכר הלימוד, יועמד שכר הלימוד לטובת הסטודנט

 .2021עבר לקורס אחר במהלך שנת למ

 בברכה

                                      שם הסטודנט/ית                                        חתימת הסטודנט/ית                                                           

    _____________                   ____________________________________ 
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 )נספח ב'(                                             הצהרת בריאות                                                            

 

 אני הח"מ ____________________________ ת.ז. _______________________________ 

 

 ________________ בקורס _______________________המתחיל את לימודי בתאריך ______

 

בחתימתי על טופס הצהרת בריאות זה הנני מצהיר בזאת כי מצבי הבריאותי תקין ואינו מונע ממני 

השתתפות בקורס ובכל הפעילויות הגופניות הנדרשות בקורס זה בין אם הן מבוצעות בקורס עצמו או 

 כמטלה/משימה לביצוע שלא בזמן הקורס.

 

הנני מתחייב להודיע להנהלת בית הספר ולרכז על כל שינוי במצבי הבריאותי וכמו כן ידוע לי כי לא 

 תהיינה לי שום תביעות בגין נזק גופני או אחר שייגרמו כתוצאה מהשתתפותי בקורס זה.

 

   

 

 

 

 

 

 חתימת הסטודנט                                                       תאריך

______________________________                 ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


