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 מדריכים הכשרת הספר ל-תקנון בית 
 
 
 

 חזרה לתוכן העניינים     מטרות .א 

 

 והמנהלי. הספר בתחום הלימודי -התקנון מפרט את הנהלים הנהוגים בבית

, ייתכנו שינויים הנובעים מהנחיות מינהל 2020ההנחיות בתקנון זה תקיפות החל משנת 

 הספורט.

 

 אווירת ועל תקין מנהל על לשמירה בסיס מהווים  קיומם על והקפדה הנהלים הכרת

 . לימודים

 

בדבר גם אם לא הגיעו לידיעת כל אחד   הנוגעים ההנחיות  המפורטות  מחייבות  את  כל

 .בנפרד

 
 

 חזרה לתוכן העניינים   הרשמה ולימודים  .ב
 

 חזרה לתוכן העניינים   רישום וקבלה   1.

או מול  באתר בית הספרמילוי הפרטים בטופס הרישום  באמצעותהליך רישום יתבצע  .א

 . נציג טלפוני מטעמו 

למועמד  ידי המועמד ועמידה בדרישות הקבלה תישלח-בהתאם לנתונים שנמסרו על .ב

 .קורסל קבלתו על הודעה

 דמועמ הספר ישמור על מקום ה-בקורס מוגבל ולכן ביתמספר  המקומות  יש לציין   .ג

 .הלימודים לפני תחילת ,בקורס רק בכפוף להסדרת תשלום שכר הלימוד

 חניךאו שה ,אינו מתאים למסלול הלימודים חניךהספר ימצא שה-במקרה בו בית .ד

 הלימודים עבור בפועל ששילם והתשלום לימודיו יופסקויחליט לפרוש מהלימודים, 

 )דמי רישום בכל מקרה לא יוחזרו(. שתתףהאופן יחסי לשיעורים שיוחזרו לו ב בקורס

כפי    ,מינימאלי פתיחת הלימודים בכל קורס מותנית במספר נרשמים  –פתיחת קורס  .ה

רשאי בית הספר   ,במקרים בהם לא נרשמו די משתתפים .כניתושנקבע לקורס או לת

 ו. או על ביטול   קורסה ית מועד פתיחתעל דחי ,בכל עת ועל פי שיקול דעתו ,להודיע

לפי שיקול דעתו של  ,כניות הלימודים של הקורסים נתונים לשינוייםולוחות הזמנים ות  . ו

 .בית הספר
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 חזרה לתוכן העניינים   חניך המעמד    2.

 

 ,הקבלה שלבי את ועבר במלואו הרשמה טופס מילא אשר חניך הוא המניין מן חניך .א

המאשר את השתתפותו   ,בריאותו תקינהאת שכר הלימוד ומסר אישור רפואי כי  שילם

 .בקורס

 י"ע שמונתה חריגים מוועדת כך על אישור שקיבל חניך הוא ,המניין מן שלא חניך .ב

 הנהלת בית הספר.

 ,בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה חניךכל שינוי בפרטים אישיים של   .ג

 בית הספר.לעדכן את   חניךה מחייב את

 
 

 חזרה לתוכן העניינים   בלימודים קודמים הכרה   3.

 

אשר למדו   חניכיםשל  הספר שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים-בית .א

ובהתאם לדרישות מינהל  ות שונים ולתת פטור במקרים מסוימים, לפי שיקול דעתובמוסד

 הספורט.

 .לא תינתן הנחה כספית בגין מתן פטור מלימודים .ב

 

 

 חזרה לתוכן העניינים    חובות לימודים   4.

 

ידי -התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על ,יהיה חייב להשלים את כל העבודות חניךה .א

   ,במקרה של  אי  השלמת  החובות במקצוע  כלשהו  .או עד למבחן  הגמר בנושא הספר-בית

 .חוב לימודי  חניךל יירשם

חודשים   12-מ יאוחר ולא האפשר ככל מוקדם  להשלימו יידרש ,לימודי חוב לו אשר חניך .ב

 . בלימוד המקצוע מחדש חניךיחויב ה  חודשים  12לאחר  .בקורס  הלימודים  מסיום

 אם – הקורס תחילת מיום שנים 2 בתוך בקורס הלימודים  חובות כל את להשלים חייב חניך .ג

 .יידרש ללמוד את כל הקורס מחדש ,יעמוד בתנאי זה  לא

 

 חזרה לתוכן העניינים    קורס עזרה ראשונה  5.

 סיום  מתנאי חלק הינה ,שעות 28 של בהיקף בתוקף ראשונה עזרה מגיש תעודת הצגת

 בכל הקורסים של בית הספר. הלימודים

 

 חזרה לתוכן העניינים    הפסקת לימודים .  6

 בית הספר. תנהלההמעוניין להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב ל חניך



4  

 חזרה לתוכן העניינים   בהם נוכחות בשיעורים והשתתפותג. 

 חזרה לתוכן העניינים    חובת נוכחות  1.

 מעל ייעדר  אשר חניך .והעיוניים המעשיים השיעורים  בכל יםחניכה כל על חלה נוכחות חובת

או להגיש   /לא יורשה לגשת  לבחינות הסיום  ו ,מסך  שעות הלימוד  במקצוע  לימודי    -20%ל

 עבודות הגמר או כל דרישה לימודית אחרת במקצוע המדובר.  את

 חזרה לתוכן העניינים   ציונים והסמכה ,בחינות .ד

 חזרה לתוכן העניינים    השתתפות בבחינה .1

 לוודא כי המבחן  מתקיים במועד  ובשעה  כפי  שפורסם מראש החניךבאחריות  .א

אירוע משמח או אבל משפחתי אשר בעטיים לא   ,מילואים ,מחלה ם, כמו: במקרים חריגי  .ב

 . יוכל החניך להשתתף בבחינה יהיה רשאי להיבחן במועד מיוחד 

 חזרה לתוכן העניינים   ציונים  .2

 . 65ומעשית הוא  60ציון עובר בבחינה עיונית  .א

 פעמיים בבחינה יחויב ללמוד את המקצוע פעם נוספת בתשלום. חניך שייכשל  .ב

 חזרה לתוכן העניינים   הסמכה  .3

 חניך שעבר בהצלחה את כל דרישות הקורס יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה .א

 כי המעידים תקפים אישור/תעודה להציג החניך על ההסמכה תעודת לקבלת כתנאי .ב

. שעות 28של בהיקף  "מגיש עזרה ראשונה"קורס   סיים בהצלחה

 

 

 חזרה לתוכן העניינים   בריאות .ה
 

 חזרה לתוכן העניינים   חניך ביטוח ה  1.
 

 . יש לדווח על כך בטופס הרישום.החולים-מקופות באחת מבוטח להיות חייב כל חניך .א

 .עבודה ימי אבדן  עבור  או/ו הרפואי לטיפול הנלוות הוצאות עבור פיצוי כל יינתן לא .ב

 במסגרת שלא ,הלימודים במהלך החניך של הבריאותי במצבו שינוי חל אם .ג
הנהלת בית על כך בכתב לרכז הקורס ול , חובתו להודיעהספר-ביתב פעילויותיו 

 ר.הספ
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 חזרה לתוכן העניינים   תשלומים והחזרים .ו

 

 חזרה לתוכן העניינים    דמי רישום   1.

 .הרישוםבמהלך  ו מלואב םישולו בטופס הרישום ןי יצו  רישוםהדמי סכום  .א

 מוחזרים.  אינםבמקרה של ביטול השתתפות בקורס דמי הרישום  .ב

 

 חזרה לתוכן העניינים    השתתפות בקורס. דמי  2

 .הרישוםבמהלך  ומלואב םישולו  בטופס הרישום ן ייצו השתתפות בקורסהדמי סכום  .א

 דמי ההשתתפות יוחזרו כדלקמן:  במקרה של ביטול השתתפות בקורס  .ב

תתפות את הקורס יוחזרו דמי ההש ה/את תהליך הרישום ולא התחיל ה/אם עבר •
 .במלואם

 .מדמי ההשתתפות 25%זרו חמהקורס יו 30%עד  השתתפות •

   אין החזר. -מהקורס  30%מעל  השתתפות •
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