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  ,סטודנט יקר

  

ש� , באמצעות אתר האינטרנט של המכללה, מכללת רידמ� שמחה להשיק גישה מהירה ומיידית

כפי שהינ� מפורטי� בתקנוני� השוני� של , להנחיות ולנהלי� שוני� תוכל לקבל מידע עדכני

  .המכללה

  

לה ואת ועמדי� למכלכל המידע המפורט באתר זה ובמיוחד בתקנוני� השוני� מחייב את כל המ

י המכללה מעת לעת באופני� "עכמו ג� עדכוני� ומידע חדש המתפרסמי�  .הסטודנטי� שלה

 . ב"לוחות מודעות וכיו, ידיעוני�, עלוני�, דפי מידע , מכתבי�, אתר האינטרנט: כמו למשלשוני� 

  

  .בכללי� ובתקנות, שינויי� במידע שומרת לעצמה את הזכות להכניס המכללה

  

בעיו� רב חשובה מאד והכרחית לכל מועמד ולכל סטודנט בכוחה לפשט את  כל המידעקריאת 

החל מהשלב בו טר� נרש� ועד סיו� , התנהלותו של כל סטודנט במכללה ולהקל עליו בכל רגע

 . וכ� למנוע ממנו עלויות מיותרות ואובד� זמ� יקר, לימודיו במכללה

  

  .והכוונה לשני המיני� כאחדהשימוש בלשו� זכר בתקנו� זה נעשה מטעמי נוחות בלבד 

  

  .מאחלי� לכ� הרשמה קלה ומהירה ולימודי� מהני�, הנהלת המכללה והצוות שלה

  

 תקנו� לימודי� כללי •

 תקנו� הרשמה •

 תקנו� משמעת •

 תקנו� הטרדה מינית •

 תקנו� ספרייה •
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  תקנו� הרשמה מכללת רידמ�

  :תחולה .1

מדי� למכללת רידמ� ועל כלל המועיחול על כלל ") התקנו�":להל�(סטודנטי�  הרשמתתקנו� 

סטודנטי� בלימודי� אקדמיי� לתארי� מועמדי� ולמעט , הסטודנטי� במכללת רידמ�

  .נפרד הרשמהעליה� יחול תקנו� , 1958!ח"תשי, חוק המועצה להשכלה גבוההי "שוני� עפ

  

 הרשמהדרכי  .2

 דרכי הרשמה למכללה 2.1

לית יכול סטודנט שכבר ביצע בעבר הרשמה פרונטא !הרשמה פרונטאלית  2.1.1

מאותו רגע ואיל& להירש� הרשמה טלפונית או מקוונת מבלי להגיע כלל אל 

המכללה אול� הוא אינו חייב לעשות זאת ובאפשרותו להמשי& ולהירש� 

הרשמה שהנרש� מבצע כשהוא הרשמה פרונטאלית הינה .הרשמה פרונטאלית

ע� הרשמה פרונטאלית חייבת להתקיי� רק בפ. יושב יחד ע� נציג המכללה

 . הראשונה בה הסטודנט נרש� למכללה

באמצעות ( וונתקמטלפונית או הרשמה הרשמה  ! "מרחוק"הרשמה  2.1.2

 .סטודנט שנרש� בעבר הרשמה פרונטאליתרשאי לבצע רק ש )האינטרנט

  הרשמה פרונטאלית 2.2

לבצע הרשמה , ככל שנית�, המכללה מעוניינת להקל על הסטודנטי� שלה ולאפשר לה�

ר זאת ועדיי� להג� על מידע ופרטי� הנשלחי� מהמכללה אל על מנת לאפש. מרחוק

חייבת המכללה לבצע תהלי& זיהוי ובקרה , הסטודנט ומהסטודנט אל המכללה

ימלא , פרונטאלי שבמהלכו הסטודנט יזדהה באמצעות תעודת זהות מול נציג המכללה

, ע ואיל&ויחתו� על מסמכי� שוני� וכ� יקבל קוד סודי שרק באמצעותו יוכל מאותו רג

  .או האינטרנט/לבצע פעולות שונות מול המכללה באמצעות הטלפו� ו

  "מרחוק"הרשמה  2.3

 באמצעות האינטרנט או וקל שיוכל לבצע כל סטודנטידידותי  ,תהלי& הרשמה נוח

  ).לאחר שיזדהה מול נציג המכללה( באמצעות הטלפו�או ) באופ� עצמאי(

. לרבות פרטי הקוד הסודי  ההרשמה מרחוק תתאפשר לאחר מת� פרטי� מזהי�

יהיה צור& ג� בהלי& מקדי� , בפע� הראשונה בלבד, הרשמה באמצעות האינטרנטב

   .קצר לאימות כתובת האי מייל שמסר הסטודנט בהרשמתו

  מרחוק שירותי� מקווני� והרשמהשימוש ב, לצור� קבלת מידעהצהרה והתחייבות  2.4

  :ומתחייב כי מצהיר, מסכי� אני שבטופס ההרשמההצהרה והתחייבות בחתימתי על 

דואר האלקטרוני כתובת הלאלי מי מטעמה רשאי� לשלוח כל ו המכללה 2.4.1

או עדכו� /ו או תזכורת/כל הודעה ו ,שמסרתי למכללהולמספר הטלפו� הנייד 

מועדי מפגשי� ושינויי� , קבלה ללימודי�: לרבות א& לא רק, בנושאי� שוני�

המלאה והבלעדית  יאחריותוב, מידע על ציוני ועוד, חומרי לימוד, בה�

  .בה�להתעדכ� 
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עדכ� את המכללה באופ� מיידי ביחס לכל מוטלת עליי האחריות הבלעדית ל 2.4.2

 .שלידואר האלקטרוני ומספר הטלפו� הנייד שינוי בפרטי� של כתובת ה

בו  ולהשתמשהנגישות לדואר האלקטרוני הזה  לשמור ולאבטח אתאני אחראי  2.4.3

או אחריות /מכל חבות ו המכללהת את /ני פוטרוא, בלבדמול המכללה בעצמי 

  .כ&העלולי� לנבוע  כל מעשה או מחדל בגי�

או אתר /כל האמור לעיל ולהל� בקשר לשימוש בתיבת הדואר האלקטרוני שלי ו 2.4.4

יחול בשינויי� המחויבי� ג� ביחס לכל פעולה שלי , האינטרנט של המכללה

 .מול המכללה באמצעות הטלפו�

המכללה עושה מאמצי� כי ו כללה הינו אתר מאובטחאתר המנמסר לי כי  2.4.5

למרות זאת ידוע . י הסטנדרטי� הגבוהי� ביותר"עפ ,גדולי� לשמור עליו ככזה

 יהאחריות להגנה על המידע היא ג� של, יברגע שהמידע עובר למחשב שללי ש

 .ואני מתחייב לעשות את כל המתחייב על מנת להג� על מידע זה

 אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות ההמכלל אני מודע לכ& כי 2.4.6

פעילות לשבש את חשיפת מידע או נסיונות ל, למחשב או ניסיונות חדירה

א� למרות אמצעי האבטחה שנוקטת לפיכ& אני מתחייב כי . מחשבי המכללה

הקשור מידע לרבות ל, בידי גור� כלשהו לחדור למחשביהיעלה  המכללה

, במידע כזה להשתמש לרעהיעלה בידי גור� כזה  חלילהאו  ,לסטודנטי� שלה

פטורה תהא  והמכללהתביעה או דרישה , כל טענה יאו למי מטעמ לילא תהיה 

 .או כלפי כל מי מטעמי/כלפי ו או חבות/מכל אחריות ו

על  ,מפני אחרי� כל האמצעי� הסבירי� לשמירהבלנקוט  מתחייבאני  2.4.7

י "ל הקוד הסודי שנמסר לי עשלי וכ� ע הסיסמה ועל קוד המשתמש האישיי�

לשמור ידוע לי כי אי� . על ידי בלבד שימוש בה� המכללה וזאת על מנת להבטיח

  . מחשבובמיוחד לא בסמו& ל, במקו� גלוי או פרטי� אלו/נתוני� ו

שלי או הסיסמה האישית /ושבכל מקרה של חשיפת קוד המשתמש  אני מתחייב 2.4.8

חלי, א ! כזולחשיפה  שמקרה של חשוכ� בכל  !  לאחרי�או הקוד הסודי שלי /ו

המכללה וכ� אפנה  או את הסיסמה האישית באתר/את קוד המשתמש ו

פטורה  המכללהמקרה כזה תהיה כל ב. למכללה לצור& קבלת קוד סודי חדש

  .או חבות/מכל אחריות ו

בו ממס& המחשב להסיר  הבלעדי אני האחראי המכללהבתו� כל שימוש באתר  2.4.9

או כל נתו� אחר שעלולי� /או את נתוני הזיהוי ו/את המידע ו ,השתמשתי

מכל  המכללהואני פוטר את , י אחרי�"עאו לשירות /לאפשר גישה למידע ו

  .א� לא אעשה כ&או חבות /אחריות ו

ושל של קוד המשתמש  הסודירק אני אחראי לשמירת הסודיות של הקוד  2.4.10

להשתמש לא יוכל  שאחרת לכ& /ורק אני אחראי, הסיסמה האישית

קבלת מידע וה� לביצוע צור& ה� ל, כל שימוש באתר המכללהבאמצעות� 

או /סופי ומוחלט על כל טענה ו באופ�אני מוותר  פיכ&ל. פעולות באופ� פעיל

או מחדל הקשורי� /כל מעשה ומי מטעמה בגי�  כלאו /ו המכללהתביעה נגד 

  .בדר& כלשהי לתיבת הדואר האלקטרוני שלי
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תיבת הדואר האלקטרוני שלי שמסרתי למכללה  כי כל פרטיאוודא בכל עת  2.4.11

אסדיר , ככל שאגלה תקלה .שוטפת לתיבה זונגישות  ימדויקי� וכי יש ל הינ� 

אותה באופ� מיידי או לחלופי� אפנה למכללה באופ� מיידי וצור& מת� פרטי 

תיבת דואר אלקטרוני חלופית או בבקשה להקפאת קבלת שירותי� מקווני� 

 . הבעיה מהמכללה עד להסדרת

, ווני� מול המכללהקלוודא שפעולות שאעשה באמצעי� מידוע לי שהאחריות  2.4.12

אני . באחריותי הבלעדיתבלבד ו הינה שלי ייקלטו במחשב המכללה באופ� תקי�

מתחייב לבדוק בסמו& לביצוע פעולות כאלה את הקליטה התקינה של הנתוני� 

למכללה על מנת  אפנה מיידית, כפי שהתכוונתי וככל שאגלה טעות כלשהי

  . לבי� הפרטי� המבוקשי� י�המוצג לעדכ� בדבר ההבדל בי� הפרטי�

או /במקרה של שימוש שלא כדי� מצידי בשירותי� המקווני� של המכללה ו 2.4.13

רשאית , או שימוש הגור� נזק למכללה/שימוש בניגוד לתקנוני המכללה ו

תי� אלה י שיקול דעתה הבלעדי לחסו� בפני את השימוש בשירו"המכללה עפ

נגד או /ו המכללהאו תביעה נגד /סופי ומוחלט על כל טענה ו באופ�אני מוותר ו

 .חסימת שימוש כזומי מטעמה בגי�  כל

במהל& שימושי באתר המכללה אעשה את כל הפעולות הנדרשות כדי לוודא  2.4.14

כל תוכנה או קוד המשמשי� ו ני�אסוסי� טרוי, וירוסי�שהמחשב שלי נקי מ

  .חומרה ורשתות תקשורת, השמדה ומחיקה של תוכנה, דעשאיבת מי, להפרעה

של המכללה בשרתי�  דר& בכל אעשה כל מעשה או מחדל העלולי� לפגועלא  2.4.15

ידוע לי . הסטודנטי� של המכללהאו במחשבי /המכללה ובמחשבי  או/ו

 .תאזרחיאו עוולה אסורי� ועשויי� להוות עבירה פלילית  שמעשי� אלה

או מחשבי /או שרתי המכללה ו/ל מחשבי ומניצולהימנע  אני מתחייב 2.4.16

או /ואו דואר אלקטרוני מסחרי /ו"  דואר זבל" הסטודנטי� לצור& משלוח

או /וביצוע כל מעשה אני מתחייב להימנע מ. או מכתבי שרשרת/ו spamדואר 

 .או האינטראנט/ואינטרנט הלגרו� נזק למשתמשי� ברשת  י� העלול  מחדל

לוגו : א& לא רק, לרבות, המכללהבאתר  כל החומר המופיעידוע לי כי  2.4.17

סימני , או כל פעילות אחרת מטע� המכללה/הקורסי� ו שמות, המכללה

, קבצי מדיה, טקסטי�, מידע, טבלאות, תמונות, גרפיקה ,סמלי�, המסחר

יוצרי� הזכויות ו המכללההינ� קניינה הרוחני של , וידאו ואחרי�קבצי 

על  מוחלטחל איסור אשר על כ�  .כללההכלכליות והמוסריות בה� הינ� של המ

  .מהנהלת המכללהבכתב עדכני ושימוש בה� ללא אישור על כל העתקת� או 

, מידע, טבלאות, תמונות, גרפיקה ,סמלי�, סימני המסחר, לוגוידוע לי כי  2.4.18

ייתכ� אשר של צדדי� שלישיי�  וידאו ואחרי�קבצי , קבצי מדיה, טקסטי�

וחל  ניינ� הרוחני של אות� צדדי� שלישיי�הינ� ק, המכללה באתר וכלולי�

עדכני ובכתב שימוש בה� ללא אישור על כל העתקת� או איסור מוחלט ג� על 

  .מבעלי הזכויות בה�
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שאעשה ושגיאות אחרות  טעויות הקלדה, אי דיוקי�אני האחראי הבלעדי על  2.4.19

לא תבצע כל החזר  לפיכ& ידוע לי שהמכללה .בפעולות מקוונות מול המכללה

  .טעויות ושגיאות כאמור בגי�ספי כ

או בכל פעולה אחרת /ו" הרשמה מרחוק"בכל מקרה בו ארש� למכללה  2.4.20

אזדהה מול המכללה באמצעות הקוד הסודי , שאבקש לבצע מול המכללה

ואני מבקש מהמכללה להתייחס  ,ופרטי� נוספי� ככל שאתבקש לתית�

באמצעות בות או להתחיי/ובאמצעות ההזדהות כמפורט לעיל התחייבותי ל

או להתחייבותי /ו) בנוסח זה או בנוסח דומה" (אני מסכי�"לחיצה על כפתור 

התחייבות כאל ") מקוונת התחייבות:"להל�( בשיחת טלפו� מול נציג המכללה

 . חתימתישנעשתה על ידי באופ� אישי ב

נגד או /ו המכללהאו תביעה נגד /סופי ומוחלט על כל טענה ו באופ�מוותר  הנני 2.4.21

להתחייבות או מחדל הקשור /ההשלכות של כל מעשה וי מטעמה בגי� מ כל

וכ� לוקח על עצמי את האחריות המלאה ומתחייב לשפות , מקוונת שלי כאמור

או לפצות את הניזוקי� בגי� נזקי� העלולי� להיגר� עקב כ& למכללה ולכל /ו

 . מי מטעמה

ה תשלח אלי שהמכלל, שלי אישור המכללה על הרשמה או על כל פעולה אחרת 2.4.22

שעות  24באופ� אישי בחלו,  יייחשב כאישור שהתקבל אצל, בדואר האלקטרוני

ידוע לי שעלי לבדוק את תיבת הדואר האלקטרוני שלי  .ההודעה ממשלוח

 .על מנת לקבל ולטפל בהודעות מהמכללה, באופ� שוט, לפחות פע� ביו�

הרה והתחייבות כל האמור לעיל ולהל� בהצאת  יהבנתוכי  יאשר כי קראתאני מ 2.4.23

לפרס� מעת לעת  העשוי ידוע לי כי המכללה. האמור בהמסכי� לכל  אניוכי , זו

ואני  בתקנו� ההרשמה בכלל ובהצהרה והתחייבות זו בפרט ועדכוני� שינויי�

  .להתעדכ� בה� ולהיות כפו, לה� בכל עתמקבל על עצמי את האחריות 

או בכל מקרה בו /ות זו ובכל מקרה בו אפעל בניגוד לאמור בהצהרה והתחייב 2.4.24

סופי  באופ�מוותר  הנני, לא אפעל בהתא� למתחייב מהצהרה והתחייבות זו

מי מטעמה בגי�  נגד כלאו /ו המכללהאו תביעה נגד /ומוחלט על כל טענה ו

או מחדל כאלו וכ� לוקח על עצמי את האחריות /ההשלכות של כל מעשה ו

י� בגי� נזקי� העלולי� או לפצות את הניזוק/המלאה ומתחייב לשפות ו

 . להיגר� עקב כ& למכללה ולכל מי מטעמה

מעתה ואיל&  הנני מבקש מהמכללה לאפשר לי, לעיל ולהל�על סמ& כל האמור  2.4.25

 .והרשמה מרחוקשוני� שירותי� מקווני� שימוש ב, קבלת מידע
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 הרשמההנחיות  .3

. רשמהבאמצעות מילוי וחתימה על טופס ה, עשה בכתביההרשמה  למכללת רידמ� ת 3.1

 . בפקס למזכירות הסטודנטי�חתו� יש לשלוח את הטופס " מרחוק"בהרשמה 

, הקבלה ללימודי� במכללה מותנית בעמידה בקריטריוני� המותאמי� לבתי הספר 3.2

מועמד שאינו עומד באחד מהקריטריוני� של . של המכללה קורסי� השוני�למגמות ול

 . ובמידת הצור& ע� ראש המגמהת השלוחה /אישי ע� מנהל �תנאי הקבלה יועבר לראיו

דמי / את מקומ& במכללת רידמ� עלי& לשל� כל שנה את דמי הרישו� להבטיחכדי 

  .ולהסדיר את שכר הלימוד  קדימה לשנת הלימודי�ה

 

 שכר לימוד 3.3

מזכירות בונית� להתעדכ� בו  5.5.2014!יקבע עד לתארי& ה ה"שכר הלימוד לשנת תשע

בתקנו� זה מתייחס לכל המקומות בה� מתקיימי� שכר הלימוד המפורט . הסטודנטי�

מ אול� מגל� בתוכו "שכר הלימוד באילת אינו כולל מע .המכללה פרט לאילתלימודי 

  .עלויות נוספות וספציפיות הנובעות מקיו� הלימודי� באילת

 :הכספי ההסדר 3.3.1

 . . 500דמי ההרשמה או תשלו� דמי קדימה על ס&  .3.3.1.1

 : הדרכי� הבאות באחת מ�תשלו� לשכר הלימוד נית�  .3.3.1.2

 נית� לשל�: באמצעות המחאות או כרטיס אשראיפריסת תשלומי�  .א

תשלומי� ללא ריבית והצמדה ובתנאי שתארי& הפירעו� של התשלו� ב

 .האחרו� הוא חודש לפני מועד סיו� הקורס

 .במזומ�תשלו�  .ב

סטודנטי� הלומדי� באחת מהשני� על : על ידי קר� השתלמותתשלו�  .ג

הרשאה לחיוב חשבו� "ימלאו טופס , ת למורי�חשבו� קר� ההשתלמו

הכס, ייגבה . של הבנק הבינלאומי הראשו�" בהוצאות שכר לימוד

א� קר� ההשתלמות : לידיעת הסטודנטי�. למותתישירות מקר� ההש

 . ישל� הסטודנט את ההפרש, לא מכסה את שכר הלימוד במלואו

עונייני� המ סטודנטי�:  ל"קר� שכבאמצעות על ידי הלוואה תשלו�  .ד

ל יכנסו לאתר הקר� בכתובת "קר� שכלהגיש בקשה להלוואה באמצעות 

 www.sachal.co.il/reidman  &יקבלו שיחה מנציגי  מספר ימי�בתו

לאחר שהסטודנט . הקר� שתפנה אות� לבנק בו יפתח חשבו� ההלוואה

עד לקבלת . ל המכללה"ייגש לבנק יעברו כספי ההלוואה לתשלו� שכ

 . ל"ייב הסטודנט בשכל במכללה ח"שכ

  : לתשומת לב

  .הלימוד  שכר של ה מלאההסדרמותנית בשיבו/ למערכת השעות 
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  השלמת הרישו� והקבלה ללימודי� 3.3.2

 :הקבלה ללימודי� בתכנית כפופה לקיו� כל התנאי� כדלקמ�

  .שאלו� הקבלה ושאלו� בריאות, טופס ההרשמהמילוי  .3.3.2.1

  .נטי�ממזכירות הסטוד" קבלה ללימודי�"בלת מכתב ק .3.3.2.2

 .במלואו לימודהשכר  תהסדרו קדימה הדמי / דמי הרישו�תשלו�  .3.3.2.3

 

 מלגות  3.4

למכללת רידמ� תקציב מוגבל למת�  !מלגות לסיוע כלכלי של מכללת רידמ� 3.4.1

סטודנט אשר זקוק לסיוע כלכלי יגיש בקשה למלגת לימודי� ויצר, , מלגות סיוע כלכלי

   .לבקשה מסמכי� המעידי� על מצבו הכלכלי

המלגה . . 5000!משכר הלימוד ולא יותר מ 50%עד מוגבל גובה המלגה : ידיעת&ל

  .ה"ניתנת כהנחה בשכר הלימוד לשנת הלימודי� תשע

 :למלגת לימודי� בקשהקריטריוני� לזכאות להגשת  .3.4.1.1

 .ל"ש 160נרש� ללימודי� בהיק, של לפחות  •

 .במלואוהסדיר את שכר הלימוד  •

  : מלגת לימודי�ל לבקשהשיש לצר, המסמכי� הנלווי�  .3.4.1.2

 :שי� הסמוכי� לפתיחת שנת הלימודי�של החוד 106תלושי שכר או טופס  3 •

  )סטודנט שמתגורר בבית הוריו(של האב ושל הא�  �

 . סטודנטשל ה �

 .בת הזוג/של ב�: לנשואי� �

 ). כשניה�כמשכיר או כשוכר או (ד "חוזה שכ •

 .אישור עדכני על תשלו� חודשי למשכנתא •

 .ילדי�/חי�א של אישור על לימודי� •

 ). א� יש(תעודת שחרור ותעודת לוח�  •

 .מסמכי� אחרי� המעידי� על מצב כלכלי •

 :ומת� התשובותלמלגת לימודי� מועדי הגשת הבקשה  .3.4.1.3

  .15/12/14הינו ' סמסטר א� ללנרשמי למלגה  ההמועד האחרו� להגשת בקש •

  .15/4/15הינו ' סמסטר ב� להמועד האחרו� להגשת בקשה למלגה לנרשמי •

  או ללא מסמכי� /קשות אשר יוגשו לאחר תאריכי� לאחר תאריכי� אלו וב  

  !מאמתי� לא יטופלו  

 ובתארי& ' א סמסטר� ללנרשמי 15.1.15י ועדת המלגות בתארי& "עיינתנו תשובות  •

 .'סמסטר ב� ללנרשמי  15.5.15

  



9 

 

  

  

  מלגת פדרמ� 3.4.2

המילגה ניתנת . ל"ה פדרמ� זאקונומי נמו& ומוענקת בש� שר!ניתנת לסטודנטי� ממעמד סוציו

מבי� המגישי� מלגות לסיוע כלכלי אחד מקבל מלגת , אי� צור& להגיש טפסי� במיוחד. ק'בצ

  .פדרמ�

  

  מלגת הצטיינות 3.4.3

המלגה ניתנת . י מכללת רידמ�"לסטודנטי� בעלי הישגי� גבוהי� בלימודי� ומוענקות עניתנת 

  .ה"כהנחה בשכר הלימוד לשנת הלימודי� תשע

  

  ל"ש מיכל אור� ז"מלגה ע 3.4.4

. אשר סיימו את לימודיה� בהישגי� גבוהי�' ניתנת לסטודנטי� ממגמת נטורופתיה שנה ב

  .ל ובשיתו, מכללת רידמ�"י משפחתה של מיכל אור� ז"המלגה מוענקת ע

לקראת טקס התעודות גיליונות מכללת רידמ� מוציאה באופ� גור, . אי� צור& בהגשת הבקשה

  .וחרת מביניה� את הסטודנטי� המצטייני� שיקבלו המלגהציוני� וב

  

  ש נדב באלוהה"מלגת לוח� ע 3.4.5

י הקר� של "אקונומי נמו& ומוענקת ע!ניתנת לסטודנטי� ששירתו כלוחמי� וממעמד סוציו

  .המשפחה

ק וסכו� נוס, הנחה בשכר הלימוד לשנת 'סכו� מסוי� בצ: המלגה ניתנת באופ� הבא

  .ה"הלימודי� תשע

  :מי זכאי להגיד בקשה 3.4.5.1

 .סטודנטי� ששירתו כלוחמי� או כתומכי לחימה, סיו� שירות צבאי מלא •

, תזונה(מינמו� של מסלול תלת שנתי  !ה למסלול לימודי� מלא/ית שרשו�/סטודנט •

רפלקסולוגיה ועיסוי , שיאצו, טווינה, איורוודה, סינית,פסיכותרפיה, נטורופתיה

 ).אינטגרטיבי

ע� הצגת אישורי� ומסמכי� רלוונטיי� (אקונומי מתחת לממוצע  !מעמד סוציו •

 ).המעידי� על כ&

אקדמיי� או סטודנט מ� המניי� שאינו במעמד על תנאי וללא חובות או חוסרי�  •

 .כספיי� למכללה

 .המלצת מנהל שלוחה •

  :מועד הגשת הבקשה 3.4.5.2

 .2014 בדצמבר 15הינו למלגה   ההמועד האחרו� להגשת בקש •

 .2015ות יינתנו עד סו, פברואר תשוב •
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  מלגת סולגאר 3.4.6

  .אקונומי נמו& !ניתנת לסטודנטי� מצטייני� בעלי מצב סוציו

  .י סולגאר במעמד טקס חלוקת תעודות"ק ע'המלגה ניתנת בצ

  :מי זכאי להגיש בקשה 3.4.6.1

  :ותשעומדי� בדרישות הבא' ד' או נטורופתיה שני� ג' סטודנטי� במגמת תזונה שנה ג

 .ומעלה 85ממוצע שנתי של שנת הלימודי� האחרונה  •

 .אקונומי נמו& !מצב סוציו •

 .במלואוהסדירו את שכר הלימוד  •

  :מועד הגשת הבקשה 3.4.6.2

 .2014 בדצמבר 15הינו למלגה   ההמועד האחרו� להגשת בקש •

 31.12.2014תשובות יינתנו עד  •

 

  קר� אלרוב 3.4.7

 /http://www.alrovfund.org.il. יש להגיש טפסי� באופ� עצמאי

  :מי זכאי להגיש בקשה 3.4.7.1

לשני ההורי� אי� תואר (סטודנטי� אשר הינ� דור ראשו� להשכלה גבוהה באר/  •

 .)ל"ל והסטודנט נולד באר/ או בחו"ההורי� נולדו בחו(ועולי� חדשי� , )אקדמאי

לימודי תעודה באחד ממוסדות ההשכלה / לימודי תואר ראשו�צעירי� שהתקבלו ל •

 .ג"י המל"הגבוהה המוכרי� ע

 .ד"תשע !2013המתחילי� את שנת לימודיה� הראשונה באוקטובר  צעירי�  •

 .אזרחי/ ל שירות מלא ותקי� או שהתנדבו לשירות לאומי"צעירי� ששירתו בצה •

 .משכר הלימוד 50%העולה על  יקבלו מלגת לימודי� נוספת/ סטודנטי� שאינ� מקבלי� •

 )מידת ההתאמה תיבדק(אקנומי נמו&  !צעירי� המגיעי� ממצב סוציו •

 

  קר� גרוס 3.4.8

  www.gruss.org.il. יש להגיש טפסי� באופ� עצמאי

  

  מלגת ישרוטל 3.4.9

הס לתרפיות המגע "� מבימלגת לימודי המש& מטע� רשת ישרוטל הניתנת לסטודנטי  

  .המשתלבי� בעבודה במלונות הרשת

  .מלגות מטע� היחידה ללימודי תעודה של המכללה האקדמית כנרת ללומדי� בקמפוס זה 3.4.10

 .מלגת אג, הסטודנטי� לסטודנטי� תושבי העיר באר שבע 3.4.11
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  בהרשמהשינויי�  3.5

 הקורס /מפתיחת המסלולהחל  בהרשמהשינויי�  3.5.1

סטודנט המעוניי� להחלי, מסלול לימודי�  ! ל במסלולהחלפת מסלו .3.5.1.1

יוכל , בשנת הלימודי� הנוכחית בלבד !אחד במסלול לימודי� אחר

לעשות זאת א& ורק על בסיס מקו� פנוי ותו& חובת עמידה 

לקורס /בקריטריוני� הנדרשי� על ידי המכללה לקבלה למסלול

 .החדש

ודש השני מהחבתשלו� דמי החלפה החל  החלפת מסלול כרוכה .3.5.1.2

 :כמפורט להל� מפתיחת מסלול הלימודי�

 .ללא חיוב דמי החלפה    !במהל& החודש הראשו�  .א

 !ל"במידה והסטודנט לא ידרוש החזר שכ  !במהל& החודש השני  .ב

    .למסלול החדש 60%יקבל הנחה של 

היה ולוקח מסלול אחר ברידמ� יקבל  ! במהל& החודש השלישי  .ג

דש במהל& שנת הלימודי� הנוכחית על המסלול הח 20%הנחה של 

    .לאחר מכ� אינו זכאי להנחה זו, ובשנה העוקבת

 ישולמו בנוס, לשכר הלימוד בגי�, דמי ההחלפה המפורטי� לעיל .3.5.1.3

  .המסלול החליפי שאליו נרש� הסטודנט

ייער& חישוב מחדש של , בכל מקרה של שינוי בתכנית הלימודי� .3.5.1.4

א� כתוצאה . ודנטשכר הלימוד ושל ההנחות שלה� זכאי הסט

אופ� יהיה עליו להסדירה ב, מהחלפה נוצרה יתרת חוב לסטודנט

תישמר יתרת זכות זו (א� נוצרה יתרת זכות עקב ההחלפה . מיידי

והסטודנט יוכל לקבלה או כהחזר כספי או  )לסו, שנת הלימודי�

ולא יחולו עליה הנחות (כיתרה שתועבר לשנת הלימודי� הבאה 

 )מזומ�/קי/

 

 הפסקת לימודי�/�ביטולי 3.6

 .הלימוד שכר תשלו� מחובת פוטרת אינה לימודי� הפסקת לב& לתשומת 3.6.1

 3.6.2החזר שכר לימוד מותנה במת� הודעה על ביטול לימודי� בהתא� לסעי, 

 . להל� 3.6.11 – 3.6.3 להל� ויעשה בהתא� לתנאי� המפורטי� בסעיפי�

החלטתו  כתב עלאת לימודיו חייב להודיע למכללה ב לבטלסטודנט המחליט  3.6.2

. המועד הקובע הוא יו� קבלת ההודעה בכתב במכללה. תו& ציו� סיבה מפורטת

לא , לרבות טלפונית, לרבות אי הגעה לשיעורי� או הודעה בעל פה, התנהגות

 .תיחשב כביטול

שיבטל את הרשמתו מכל סיבה שהיא אינו זכאי להשבת דמי ההרשמה  סטודנט 3.6.3

 .. 500בס& 
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 ! ו לפני מועד פתיחת הקורס או מועד פתיחת המסלול ביטל הסטודנט לימודי 3.6.4

 .א& לא יחויב בשכר לימוד, יחויב בדמי הרשמה

ביטל הסטודנט את לימודיו במהל& החודש הראשו� ממועד פתיחת הקורס או  3.6.5

סטודנט . ל הכולל"משכ 50%!יחויב בדמי הרשמה וב !מועד פתיחת המסלול 

ל והפסיק את לימודיו "כי הלוואה באמצעות קר� ש"ל ע"שהסדיר את שכ

 .ל הכולל"משכ 60%!יחויב ב ! במהל& החודש הראשו� כאמור

ביטל הסטודנט את לימודיו במהל& החודש השני ממועד פתיחת הקורס או  3.6.6

 .ל הכולל"משכ 75%!יחויב בדמי הרשמה וב  !מועד פתיחת המסלול 

 אינו !המסלול/ביטל הסטודנט את לימודיו מהחודש השלישי מפתיחת הקורס 3.6.7

 .זכאי להחזר כספי כלשהו

ידוע לי כי מסלול הלימודי� אליו נרשמתי , או מסלול/לעניי� ביטול קורס ו 3.6.8

ל "כ& שביטול לימודי המסלול תזכה בהחזר שכ, מהווה יחידת לימוד אחת

המועדי� לבחינת זכאותי להחזר , בהתא�. כאילו ביטלתי יחידת לימוד אחת

. ביחס למועד פתיחת המסלול יעשו, לעיל 26 – 20כלשהו בהתא� לסעי, 

היה ואבטל את לימודיי במסלול במהל& החודש הראשו� שתחילתו , לדוגמה

 50%ל בשיעור "במועד תחילת הקורס הראשו� במסלול אהיה זכאי להחזר שכ

ל הכולל ואילו במקרה בו אבטל את לימודיי� החל מהחודש השלישי "משכ

, היה זכאי לכל החזר כספיממועד תחילת הקורס הראשו� במסלול הרי שלא א

 .   לרבות בגי� קורסי� במסלול שטר� החלו

משמעו מועד פתיחת הקורס הראשו� " מועד פתיחת המסלול"זה  3לעניי� סעי,  3.6.9

  .במסלול הלימודי�

תנאי הביטול יהיו בהתא� להיק, מקוצרי�  של קורסי� אינטנסיביי�במקרי�  3.6.10

 . הסטודנטי� התחשיב יתבצע במזכירות. ולמספר המפגשי� בקורס

ער& חישוב מחדש יי, מסלולפרישה מה /פרישה מקורס /בכל במקרה של ביטול 3.6.11

ההנחות לה� זכאי הסטודנט ושכר הלימוד יעודכ� של של שכר הלימוד ו

ככל , או כל הנחה/ו למלגה הזכאות את מבטל לימודי� ביטול .בהתא�

 ביצוע עמדבמ תבוטל או הנחה/ו המלגה , זוכה חשבו� הסטודנט שבה, שניתנה

 .רטרואקטיבי באופ� הלימודי� ביטול

הסטודנט יחוייב  ! ל"באמצעות קר� שכי סטודנט ששיל� "ביטול קורס מסלול ע 3.6.12

דמי קדימה / א& אינו זכאי להחזר דמי הרשמה, מעלות שכר הלימוד 10%!ב

). דמי קדימה נשמרי� או שאינ� נשמרי� בהתא� למועד ביטול הלימודי�(

ביטול / ההחזר יידרשו שליפת יידרשו שליפת שיקי�במידה ולצור& ביצוע 

 .יחוייב בעמלות כנדרש ! עסקת אשראי
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 הפסקת לימודי� מצד המכללה 3.7

הסטודנט     המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודי .3.7.1.1

הסטודנט  אי עמידתאו /ו, בשל אי התאמה למסגרת הלימודי�

  .דרישות הלימודי�ב

של את לימודיו  זר שכר הלימודלהפסיק ללא הח זכאיתמכללה ה .3.7.1.2

  :במקרי� הבאי� סטודנט

חלקית  ההצהרשאלו� בריאות והצהיר בו מילא הסטודנט  .א

  .או שקרית

 .אי קיו� נהלי המכללה על ידי הסטודנט .ב

 . אי התאמה ללימודי� .ג

 הקפאת הרשמה לקורס במסלול 3.7.2

סטודנט שנרש� למסלול לימודי� ומעוניי� להקפיא קורס אחד או יותר 

   :למסלול לימודיו יוכל לעשות זאת בתנאי� הבאי� השייכי�

/ העוקבת ו הקפאה טר� תחילת הקורס ורישו� לקורס בשנת הלימודי�  .א

  .בשנה שלאחריה ללא תשלו� על בסיס מקו� פנויאו 

או / רישו� לקורס בשנת הלימודי� העוקבת ו ,הקפאת קורס שכבר החל .ב

לפי שכר , סמשכר הלימוד של הקור 25%בשנה שלאחריה בעלות של 

  .וזאת על בסיס מקו� פנוי בלבד, הלימוד בשנה בה ירש� לקורס

  .מובהר כי לא יינת�  החזר כספי על קורסי� מוקפאי�

פרט , לא נית� להעביר יתרת זכות שקיימת במכללה מסטודנט לסטודנט 3.7.3

 . לסטודנט שהינו בי� משפחה מדרגה ראשונית

 

  :לתשומת לב

 המכללה. זכירות הסטודנטי� בשלוחהלפנות למ יששכר הלימוד בכל בירור לגבי   .א

 .רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא הסדיר את תשלו� שכר הלימוד

ועל החייב יהיה לשאת בהוצאות , לטיפול משפטיחובות שלא ייפרעו יועברו   .ב

 .לא יינת� שירות לסטודנט החייב שכר לימוד למכללה .הכרוכות בגביית החוב

תועבר היתרה לזכות חשבונו בשנה , שבונו יתרת זכותסטודנט שתהיה בח

 יוכל לפנות בכתב, יי� לקבל החזרע� זאת סטודנט שיהיה מעונ. העוקבת

  .בכפו, לנוהלי הביטול של המכללה, בבקשה להחזר
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  כללי   .4

 .בתקנו� זה נעשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה לשני המיני� כאחד בלשו� זכר השימוש 4.1

 .ולל רבי� ולהיפ&האמור לעיל ביחיד כ

 .כותרות תקנו� זה נועדו לש� נוחות ההתמצאות בו ולא ישמשו בשו� דר& לפרשנותו 4.2

יחולו , נוס, עליו. ועל כלל הסטודנטי�מרגע פרסומו יחול התקנו� על כלל המועמדי�  4.3

כפי שאלה , או הנחיות שונות/או עדכוני� לתקנו� ו/עליה� ג� תקנות נוספות ו

, באתר האינטרנט: המכללה באופני� שוני� לרבות י"מתפרסמי� מעת לעת ע

או לוחות מודעות /או פרוספקטי� ו/או ידיעוני� ו/בעלוני� ו, בדפי מידע , במכתבי�

  .יש לראות בכל אלו מקשה אחת. ב"וכיו

בכללי� ובתקנות , שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויי� במידע המכללה 4.4

 . & הודעות אישיותלמסור על כ מבלי, בתקנו� זההמתפרסמי� 

הרשמיי�  כפי שה� מופיעות במסמכי�המכללה תקנות בי� נוסח  בכל מקרה של סתירה 4.5

 לבי� נוסח התקנות המפורסמות") הנוסח הרשמי" :להל�(המכללה העדכניי� של 

או באופ� מודפס /ו אתר האינטרנטבתקנו� המופיע ב: באופני� השוני� לרבות

, הודעות אלקטרוניות, עלוני�, דפי מידעאו ב/ו, או בדרכי� אחרות/בידיעוני� ו

פני� אל פני�  !פ "בעמידע שנית� וכ� סתירה בי� הנוסח הרשמי לבי� , ב"מכתבי� וכיו

את הסטודנטי� ואת , יגבר הנוסח הרשמי ורק הוא יחייב את המועמדי�, טלפוניתאו /ו

 .המכללה

במכללה כי� חריגות מהתקנו� יתאפשרו רק באישור מיוחד של הגורמי� המוסמ 4.6

ויחייבו א& ורק ביחס לנסיבות הספציפיות של אותו מקרה ולא נית� יהיה להסיק מה� 

של אותו מועמד או סטודנט כמו ג� לא לגבי , דבר וחצי דבר ביחס למקרי� אחרי�

 .אחרי�

 

  הערות .5

תכניות בינלאומיות לתכניות הלימוד במכללת רידמ� מתקיימות בהתא� לסטנדרטי� ו 5.1

היה ובעתיד , בר�. העיסוק הקיי� בישראל ובמסגרת חוק חופש, �המקובלות בתחו

, או יגדירו מחדש את רישוי העיסוק/או יחוקקו חוקי� אשר יגבילו ו/יותקנו תקנות ו

את שומרת לעצמה המכללה את הזכות לשנות , נושא תכנית הלימוד או כל חלק ממנה

וד וכ� את תעודות מסלולי הלימאת או /שמות הקורסי� ואת , תכניות הלימודי�

 .על מנת להתאימ� לאמור בתקנות חדשות אלו, )דיפלומות(ההסמכה 

מאשר בחתימתו למטה כי הובא , סטודנט שנרש� או ירש� ללימודי תזונה טבעית 5.2
לרבות , 2008!ח"תשס,  לידיעתו קיומו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 : ור להוראת החוקמצור, בזאת קיש. הוראותיו ביחס לייחוד התואר

http://www.reidman.co.il/~ridman/files/wordocs/chokhasdarat.pdf  

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי הלימוד ואת שעות הלימוד במגמה  5.3

 . ת לאחרתרב שנתית משנת לימודי� אח



15 

 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מכסת שעות הלימוד הנדרשות לקורס  5.4

או להפחית את מכסת שעות הלימוד /ובכלל זה להגדיל ו, או מסלול לימודי� מסוי�/ו

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא יהיה בשינוי האמור כדי לגרוע , כאמור

כמפורט בסילבוס של אותו , מסלול לימוד/מהעברת כלל התכני� הנדרשי� בקורס

וכ� כי מכסת השעות האמור לא תפחת ממכסת שעות הלימוד , מסלול לימוד/הקורס

, לדוגמה(הנדרשת לש� הכרה רשמית בקורס על ידי גו, בעל סמכות להכרה בהסמכה 

מובהר כי אי� באמור כדי לשנות . ככל שקיימת כזו) על ידי לשכת המאמני� בישראל

 .הלימוד אותו על הסטודנט לשל� את שכר

 מסלולהמכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק בסו  שנת הלימודי�  5.5

סטודנטי� מספר בו יהיה מניי� הסטודנטי� בכיתה מתחת לשבמקרה , שנתי!רב

וזאת ללא פיצוי כלשהו , על פי שיקול דעתה הבלעדי, מינימאלי כפי שיקבע על ידה

 . לסטודנט

או מסלול הלימודי� אליה� נרש� הסטודנט לאה /השלוחה ו, היאא� מסיבה ש 5.6

תהא , י המכלה בשנת הלימודי� הנוכחית או בכל שנת לימודי� אחרת"נפתחי� ע

להעביר את לימודיי הסטודנטי� מבי� יתר  לפי שיקול דעתה, המכללה רשאית

 .ל"שלוחותיה ברחבי האר/ אשר בה מתקיי� מסלול הלימודי� הנ

את הלימודי� , בכל עת ומעת לעת, להעתיק, לפי שיקול דעתה, המכללה רשאית 5.7

או בקורסי� במסלול משלוחה אחת לשלוחה אחרת המצויה באותה עיר או /במסלול ו

 .המצויה באזור גיאוגרפי המרוחק מרחק סביר

המבצעי� שהיא מציעה את מכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההנחות וה 5.8

 .לקהל הרחב בכל עת

 .המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשינויי� ללא הודעה מוקדמתהנהלת  5.9

מצהיר , רש� לקורס שכרו& בו שימוש כלשהו בצמחי מרפאיי ובמהל& לימודיסטודנט ש 5.10

רשאי  � הואאיכי שמדובר בשימוש לצורכי לימוד בלבד ו וידוע לבחתימתו למטה כי 

 .או לכל מטרה אחרת/לעשות בצמחי� כל שימוש למטרות מסחריות ו

  

או /ת כי קראתי והבנתי את כל האמור בהצהרות ו/בחתימתי על טופס ההרשמה הנני מאשר

או בהנחיות המפורטי� לעיל ובהתא� לכ� אני מקבל על עצמי את /או בנהלי� ו/בהתחייבויות ו

  .כפי שיתעדכנו מעת לעת, המחויבות המלאה לפעול על פיה�

  


