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 ,סטודנט יקר

 

שם , באמצעות אתר האינטרנט של המכללה, מכללת רידמן שמחה להשיק גישה מהירה ומיידית

כפי שהינם מפורטים בתקנונים השונים של , להנחיות ולנהלים שונים תוכל לקבל מידע עדכני

 .המכללה

 

מכללה ואת ועמדים לכל המידע המפורט באתר זה ובמיוחד בתקנונים השונים מחייב את כל המ

י המכללה מעת לעת באופנים "עכמו גם עדכונים ומידע חדש המתפרסמים  .הסטודנטים שלה

 . ב"לוחות מודעות וכיו, ידיעונים, עלונים, דפי מידע , מכתבים, אתר האינטרנט: כמו למשלשונים 

 

 .בכללים ובתקנות, שינויים במידע שומרת לעצמה את הזכות להכניס המכללה

 

בעיון רב חשובה מאד והכרחית לכל מועמד ולכל סטודנט בכוחה לפשט את  דעכל המיקריאת 

החל מהשלב בו טרם נרשם ועד סיום , התנהלותו של כל סטודנט במכללה ולהקל עליו בכל רגע

 . וכן למנוע ממנו עלויות מיותרות ואובדן זמן יקר, לימודיו במכללה

 

 .בד והכוונה לשני המינים כאחדהשימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בל

 

 .מאחלים לכם הרשמה קלה ומהירה ולימודים מהנים, הנהלת המכללה והצוות שלה

 

 תקנון לימודים כללי 

 תקנון הרשמה 

 תקנון משמעת 

 תקנון הטרדה מינית 

 תקנון ספרייה 
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 תקנון הרשמה מכללת רידמן

 :תחולה .1

מועמדים למכללת רידמן ועל כלל היחול על כלל "( התקנון":להלן)סטודנטים  הרשמתתקנון 

סטודנטים בלימודים אקדמיים לתארים מועמדים ולמעט , הסטודנטים במכללת רידמן

 .נפרד הרשמהעליהם יחול תקנון , 1591-ח"תשי, חוק המועצה להשכלה גבוההי "שונים עפ

 

 הרשמהדרכי  .2

 דרכי הרשמה למכללה 2.1

נטאלית יכול סטודנט שכבר ביצע בעבר הרשמה פרו -הרשמה פרונטאלית  2.1.1

מאותו רגע ואילך להירשם הרשמה טלפונית או מקוונת מבלי להגיע כלל אל 

המכללה אולם הוא אינו חייב לעשות זאת ובאפשרותו להמשיך ולהירשם 

הרשמה שהנרשם מבצע כשהוא הרשמה פרונטאלית הינה .הרשמה פרונטאלית

בפעם  הרשמה פרונטאלית חייבת להתקיים רק. יושב יחד עם נציג המכללה

 . הראשונה בה הסטודנט נרשם למכללה

באמצעות ) וונתקמטלפונית או הרשמה הרשמה  - "מרחוק"הרשמה  2.1.2

 .סטודנט שנרשם בעבר הרשמה פרונטאליתרשאי לבצע רק ש (האינטרנט

 הרשמה פרונטאלית 2.2

לבצע הרשמה , ככל שניתן, המכללה מעוניינת להקל על הסטודנטים שלה ולאפשר להם

אפשר זאת ועדיין להגן על מידע ופרטים הנשלחים מהמכללה אל על מנת ל. מרחוק

חייבת המכללה לבצע תהליך זיהוי ובקרה , הסטודנט ומהסטודנט אל המכללה

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

, רגע ואילך ויחתום על מסמכים שונים וכן יקבל קוד סודי שרק באמצעותו יוכל מאותו

 .או האינטרנט/לבצע פעולות שונות מול המכללה באמצעות הטלפון ו

  "מרחוק"הרשמה  2.2

 באמצעות האינטרנט או וקל שיוכל לבצע כל סטודנטידידותי  ,תהליך הרשמה נוח

 (.לאחר שיזדהה מול נציג המכללה) באמצעות הטלפוןאו ( באופן עצמאי)

. הים לרבות פרטי הקוד הסודי ההרשמה מרחוק תתאפשר לאחר מתן פרטים מז

יהיה צורך גם בהליך מקדים , בפעם הראשונה בלבד, הרשמה באמצעות האינטרנטב

  .קצר לאימות כתובת האי מייל שמסר הסטודנט בהרשמתו

 מרחוק שירותים מקוונים והרשמהשימוש ב, לצורך קבלת מידעהצהרה והתחייבות  2.2

 :ומתחייב כי מצהיר, מסכיםאני  שבטופס ההרשמההצהרה והתחייבות בחתימתי על 

דואר האלקטרוני כתובת הלאלי מי מטעמה רשאים לשלוח כל ו המכללה 2.2.1

או עדכון /ו או תזכורת/כל הודעה ו ,שמסרתי למכללהולמספר הטלפון הנייד 

מועדי מפגשים ושינויים , קבלה ללימודים: לרבות אך לא רק, בנושאים שונים

המלאה והבלעדית  יאחריותוב, עודמידע על ציוני ו, חומרי לימוד, בהם

 .בהןלהתעדכן 
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עדכן את המכללה באופן מיידי ביחס לכל מוטלת עליי האחריות הבלעדית ל 2.2.2

 .שלידואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שינוי בפרטים של כתובת ה

בו  ולהשתמשהנגישות לדואר האלקטרוני הזה  לשמור ולאבטח אתאני אחראי  2.2.2

או אחריות /מכל חבות ו המכללהת את /ואני פוטר ,בלבדמול המכללה בעצמי 

 .כךהעלולים לנבוע  כל מעשה או מחדל בגין

או אתר /כל האמור לעיל ולהלן בקשר לשימוש בתיבת הדואר האלקטרוני שלי ו 2.2.2

יחול בשינויים המחויבים גם ביחס לכל פעולה שלי , האינטרנט של המכללה

 .מול המכללה באמצעות הטלפון

המכללה עושה מאמצים כי ו המכללה הינו אתר מאובטח אתרנמסר לי כי  2.2.9

למרות זאת ידוע . י הסטנדרטים הגבוהים ביותר"עפ ,גדולים לשמור עליו ככזה

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

 .ואני מתחייב לעשות את כל המתחייב על מנת להגן על מידע זה

 אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות כללההמ אני מודע לכך כי 2.2.2

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

אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת לפיכך אני מתחייב כי . מחשבי המכללה

הקשור מידע לרבות ל, בידי גורם כלשהו לחדור למחשביהיעלה  המכללה

, במידע כזה להשתמש לרעהילה יעלה בידי גורם כזה חלאו  ,לסטודנטים 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 אחרים כל האמצעים הסבירים לשמירהבלנקוט  מתחייבאני  2.2.2

י "ן על הקוד הסודי שנמסר לי עשלי וכ הסיסמה ועל קוד המשתמש האישיים

לשמור ידוע לי כי אין . על ידי בלבד שימוש בהם המכללה וזאת על מנת להבטיח

 . מחשבובמיוחד לא בסמוך ל, במקום גלוי או פרטים אלו/נתונים ו

שלי או הסיסמה האישית /ושבכל מקרה של חשיפת קוד המשתמש  אני מתחייב 2.2.1

חליף א - כזולחשיפה  שכל מקרה של חשוכן ב - לאחריםאו הקוד הסודי שלי /ו

המכללה וכן אפנה  או את הסיסמה האישית באתר/את קוד המשתמש ו

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

 .או חבות/מכל אחריות ו

בו ממסך המחשב להסיר  הבלעדי אני האחראי המכללהבתום כל שימוש באתר  2.2.5

או כל נתון אחר שעלולים /או את נתוני הזיהוי ו/ע ואת המיד ,השתמשתי

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

 .אם לא אעשה כךאו חבות /אחריות ו

ושל של קוד המשתמש  הסודירק אני אחראי לשמירת הסודיות של הקוד  2.2.12

מש להשתלא יוכל  שאחרת לכך /ורק אני אחראי, הסיסמה האישית

קבלת מידע והן לביצוע צורך הן ל, כל שימוש באתר המכללהבאמצעותם 

או /סופי ומוחלט על כל טענה ו באופןאני מוותר  פיכךל. פעולות באופן פעיל

או מחדל הקשורים /כל מעשה ומי מטעמה בגין  כלאו /ו המכללהתביעה נגד 

 .בדרך כלשהי לתיבת הדואר האלקטרוני שלי
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תיבת הדואר האלקטרוני שלי שמסרתי למכללה רטי כי כל פאוודא בכל עת  2.2.11

אסדיר , ככל שאגלה תקלה .שוטפת לתיבה זונגישות  ימדויקים וכי יש ל הינם 

אותה באופן מיידי או לחלופין אפנה למכללה באופן מיידי וצורך מתן פרטי 

תיבת דואר אלקטרוני חלופית או בבקשה להקפאת קבלת שירותים מקוונים 

 . דרת הבעיהמהמכללה עד להס

, וונים מול המכללהקלוודא שפעולות שאעשה באמצעים מידוע לי שהאחריות  2.2.12

אני . באחריותי הבלעדיתבלבד ו הינה שלי ייקלטו במחשב המכללה באופן תקין

מתחייב לבדוק בסמוך לביצוע פעולות כאלה את הקליטה התקינה של הנתונים 

דית למכללה על מנת אפנה מיי, כפי שהתכוונתי וככל שאגלה טעות כלשהי

 . לבין הפרטים המבוקשים יםהמוצג לעדכן בדבר ההבדל בין הפרטים

או /במקרה של שימוש שלא כדין מצידי בשירותים המקוונים של המכללה ו 2.2.12

רשאית , או שימוש הגורם נזק למכללה/שימוש בניגוד לתקנוני המכללה ו

ירותים אלה י שיקול דעתה הבלעדי לחסום בפני את השימוש בש"המכללה עפ

נגד או /ו המכללהאו תביעה נגד /סופי ומוחלט על כל טענה ו באופןאני מוותר ו

 .חסימת שימוש כזומי מטעמה בגין  כל

במהלך שימושי באתר המכללה אעשה את כל הפעולות הנדרשות כדי לוודא  2.2.12

כל תוכנה או קוד המשמשים ו ניםאסוסים טרוי, וירוסיםשהמחשב שלי נקי מ

 .חומרה ורשתות תקשורת, השמדה ומחיקה של תוכנה, מידע שאיבת, להפרעה

של המכללה בשרתים  דרך בכל אעשה כל מעשה או מחדל העלולים לפגועלא  2.2.19

ידוע לי . הסטודנטים של המכללהאו במחשבי /המכללה ובמחשבי  או/ו

 .תאזרחיאו עוולה אסורים ועשויים להוות עבירה פלילית  שמעשים אלה

או מחשבי /או שרתי המכללה ו/יצול מחשבי ומנלהימנע  אני מתחייב 2.2.12

או /ואו דואר אלקטרוני מסחרי /ו"  דואר זבל" הסטודנטים לצורך משלוח

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

 .או האינטראנט/ואינטרנט הלגרום נזק למשתמשים ברשת  ים העלול  מחדל

לוגו : אך לא רק, לרבות, המכללהפיע באתר כל החומר המוידוע לי כי  2.2.12

סימני , או כל פעילות אחרת מטעם המכללה/הקורסים ו שמות, המכללה

, קבצי מדיה, טקסטים, מידע, טבלאות, תמונות, גרפיקה ,סמלים, המסחר

יוצרים הזכויות ו המכללההינם קניינה הרוחני של , וידאו ואחריםקבצי 

על  מוחלטחל איסור אשר על כן  .המכללה הכלכליות והמוסריות בהם הינם של

  .מהנהלת המכללהבכתב עדכני ושימוש בהם ללא אישור על כל העתקתם או 

, מידע, טבלאות, תמונות, גרפיקה ,סמלים, סימני המסחר, לוגוידוע לי כי  2.2.11

ייתכן אשר של צדדים שלישיים  וידאו ואחריםקבצי , קבצי מדיה, טקסטים

וחל  ם קניינם הרוחני של אותם צדדים שלישייםהינ, המכללה באתר וכלולים

עדכני ובכתב שימוש בהם ללא אישור על כל העתקתם או איסור מוחלט גם על 

 .מבעלי הזכויות בהם
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שאעשה ושגיאות אחרות  טעויות הקלדה, אי דיוקיםאני האחראי הבלעדי על  2.2.15

ר לא תבצע כל החז לפיכך ידוע לי שהמכללה .בפעולות מקוונות מול המכללה

 .טעויות ושגיאות כאמור בגיןכספי 

או בכל פעולה אחרת /ו" הרשמה מרחוק"בכל מקרה בו ארשם למכללה  2.2.22

אזדהה מול המכללה באמצעות הקוד הסודי , שאבקש לבצע מול המכללה

ואני מבקש מהמכללה להתייחס  ,ופרטים נוספים ככל שאתבקש לתיתם

באמצעות חייבות או להת/ובאמצעות ההזדהות כמפורט לעיל התחייבותי ל

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

התחייבות כאל "( מקוונת התחייבות:"להלן) בשיחת טלפון מול נציג המכללה

 . חתימתישנעשתה על ידי באופן אישי ב

נגד או /ו המכללהאו תביעה נגד /סופי ומוחלט על כל טענה ו באופןמוותר  הנני 2.2.21

להתחייבות או מחדל הקשור /ההשלכות של כל מעשה ומי מטעמה בגין  לכ

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

או לפצות את הניזוקים בגין נזקים העלולים להיגרם עקב כך למכללה ולכל /ו

 . מי מטעמה

כללה תשלח אלי שהמ, שלי אישור המכללה על הרשמה או על כל פעולה אחרת 2.2.22

שעות  22באופן אישי בחלוף  יייחשב כאישור שהתקבל אצל, בדואר האלקטרוני

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

 .על מנת לקבל ולטפל בהודעות מהמכללה, באופן שוטף לפחות פעם ביום

בהצהרה והתחייבות כל האמור לעיל ולהלן את  יהבנתוכי  יאשר כי קראתאני מ 2.2.22

לפרסם מעת לעת  העשוי ידוע לי כי המכללה. האמור בהמסכים לכל  אניוכי , זו

ואני  בתקנון ההרשמה בכלל ובהצהרה והתחייבות זו בפרט ועדכונים שינויים

  .להתעדכן בהם ולהיות כפוף להם בכל עתמקבל על עצמי את האחריות 

או בכל מקרה בו /ייבות זו ובכל מקרה בו אפעל בניגוד לאמור בהצהרה והתח 2.2.22

סופי  באופןמוותר  הנני, לא אפעל בהתאם למתחייב מהצהרה והתחייבות זו

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

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

זוקים בגין נזקים העלולים או לפצות את הני/המלאה ומתחייב לשפות ו

 . להיגרם עקב כך למכללה ולכל מי מטעמה

מעתה ואילך  הנני מבקש מהמכללה לאפשר לי, לעיל ולהלןעל סמך כל האמור  2.2.29

 .והרשמה מרחוקשונים שירותים מקוונים שימוש ב, קבלת מידע
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 הרשמההנחיות  .2

. ס הרשמהבאמצעות מילוי וחתימה על טופ, עשה בכתביההרשמה  למכללת רידמן ת 2.1

 . בפקס למזכירות הסטודנטיםחתום יש לשלוח את הטופס " מרחוק"בהרשמה 

, הקבלה ללימודים במכללה מותנית בעמידה בקריטריונים המותאמים לבתי הספר 2.2

מועמד שאינו עומד באחד מהקריטריונים של . של המכללה קורסים השוניםלמגמות ול

 . חה ובמידת הצורך עם ראש המגמהת השלו/אישי עם מנהל ןתנאי הקבלה יועבר לראיו

דמי / את מקומך במכללת רידמן עליך לשלם כל שנה את דמי הרישום להבטיחכדי 

 .ולהסדיר את שכר הלימוד  קדימה לשנת הלימודיםה

 

 שכר לימוד 2.2

מזכירות בוניתן להתעדכן בו  9.9.2212-יקבע עד לתאריך ה ה"שכר הלימוד לשנת תשע

. החוקי נכון ליום הרישוםמ בשיעור "ההרשמה כוללים מע שכר הלימוד ודמי. הסטודנטים

 .רשאית המכללה לשנות את המחירון בהתאם, י הדין ישתנה"מ עפ"אם שיעור המע, לפיכך

שכר הלימוד המפורט בתקנון זה מתייחס לכל המקומות בהם מתקיימים לימודי המכללה 

וכו עלויות נוספות מ אולם מגלם בת"שכר הלימוד באילת אינו כולל מע. פרט לאילת

, כמו למשל נסיעות מרצים המגיעים מרחוק)וספציפיות הנובעות מקיום הלימודים באילת 

 (. ב"תמחור קבוצות קטנות וכיו

 :הכספי ההסדר 2.2.1

 . ₪ 922דמי ההרשמה או תשלום דמי קדימה על סך  .2.2.1.1

 : באחת מן הדרכים הבאותתשלום לשכר הלימוד ניתן  .2.2.1.2

 ניתן לשלם: או כרטיס אשראיבאמצעות המחאות פריסת תשלומים  .א

תשלומים ללא ריבית והצמדה ובתנאי שתאריך הפירעון של התשלום ב

 .האחרון הוא חודש לפני מועד סיום הקורס

 .במזומןתשלום  .ב

סטודנטים הלומדים באחת מהשנים על : על ידי קרן השתלמותתשלום              .ג

חשבון  הרשאה לחיוב"ימלאו טופס , חשבון קרן ההשתלמות למורים

הכסף ייגבה . של הבנק הבינלאומי הראשון" בהוצאות שכר לימוד

אם קרן ההשתלמות : לידיעת הסטודנטים. למותתישירות מקרן ההש

 . ישלם הסטודנט את ההפרש, לא מכסה את שכר הלימוד במלואו

המעוניינים  סטודנטים:  ל"קרן שכבאמצעות על ידי הלוואה תשלום  .ד

ל יכנסו לאתר הקרן בכתובת "קרן שכות להגיש בקשה להלוואה באמצע

 www.sachal.co.il/reidman  יקבלו שיחה מנציגי  מספר ימיםבתוך

לאחר שהסטודנט . הקרן שתפנה אותם לבנק בו יפתח חשבון ההלוואה

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

 . ל"ל במכללה חייב הסטודנט בשכ"שכ

 : לתשומת לב

 .הלימוד  שכר של ה מלאההסדרמותנית ביבוץ למערכת השעות ש
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 השלמת הרישום והקבלה ללימודים 2.2.2

 :הקבלה ללימודים בתכנית כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן

  .שאלון הקבלה ושאלון בריאות, טופס ההרשמהמילוי  .2.2.2.1

  .ממזכירות הסטודנטים" קבלה ללימודים"בלת מכתב ק .2.2.2.2

 .במלואו לימודהשכר  תהסדרו ה קדימהדמי / דמי הרישוםתשלום  .2.2.2.2

 

 מלגות  2.2

 

למכללת רידמן תקציב מוגבל למתן  -מלגות לסיוע כלכלי של מכללת רידמן 2.2.1

סטודנט אשר זקוק לסיוע כלכלי יגיש בקשה למלגת לימודים ויצרף , מלגות סיוע כלכלי

  .לבקשה מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי

המלגה . ₪ 9222-שכר הלימוד ולא יותר ממ 92%עד מוגבל גובה המלגה : לידיעתך

 .ה"ניתנת כהנחה בשכר הלימוד לשנת הלימודים תשע

 :למלגת לימודים בקשהקריטריונים לזכאות להגשת  .2.2.1.1

  ל"ש 122נרשם ללימודים בהיקף של לפחות. 

  במלואוהסדיר את שכר הלימוד. 

 : למלגת לימודים לבקשהשיש לצרף המסמכים הנלווים  .2.2.1.2

 2 שים הסמוכים לפתיחת שנת הלימודיםשל החוד 122ר או טופס תלושי שכ: 

  (סטודנט שמתגורר בבית הוריו)של האב ושל האם 

 סטודנטשל ה . 

 בת הזוג/של בן: לנשואים. 

 (. כשניהםכמשכיר או כשוכר או )ד "חוזה שכ 

 אישור עדכני על תשלום חודשי למשכנתא. 

 ילדים/אחים של אישור על לימודים. 

 (. אם יש)עודת לוחם תעודת שחרור ות 

 מסמכים אחרים המעידים על מצב כלכלי. 

 :ומתן התשובותלמלגת לימודים מועדי הגשת הבקשה  .2.2.1.2

 19/12/12הינו ' סמסטר אם ללנרשמי למלגה  ההמועד האחרון להגשת בקש.  

 19/2/19הינו ' סמסטר בם להמועד האחרון להגשת בקשה למלגה לנרשמי.  
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 או ללא מסמכים /כים לאחר תאריכים אלו וקשות אשר יוגשו לאחר תאריב 

 !מאמתים לא יטופלו 

  ובתאריך ' א סמסטרם ללנרשמי 19.1.19י ועדת המלגות בתאריך "עיינתנו תשובות 

 .'סמסטר בם ללנרשמי  19.9.19

 

 מלגת פדרמן 2.2.2

המילגה ניתנת . ל"אקונומי נמוך ומוענקת בשם שרה פדרמן ז-ניתנת לסטודנטים ממעמד סוציו

מבין המגישים מלגות לסיוע כלכלי אחד מקבל מלגת , אין צורך להגיש טפסים במיוחד. ק'בצ

 .פדרמן

 

 מלגת הצטיינות 2.2.2

המלגה ניתנת . י מכללת רידמן"לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים בלימודים ומוענקות עניתנת 

 .ה"כהנחה בשכר הלימוד לשנת הלימודים תשע

 

 ל"ש מיכל אורן ז"מלגה ע 2.2.2

. אשר סיימו את לימודיהם בהישגים גבוהים' ניתנת לסטודנטים ממגמת נטורופתיה שנה ב

 .ל ובשיתוף מכללת רידמן"י משפחתה של מיכל אורן ז"המלגה מוענקת ע

לקראת טקס התעודות גיליונות מכללת רידמן מוציאה באופן גורף . אין צורך בהגשת הבקשה

 .המצטיינים שיקבלו המלגהציונים ובוחרת מביניהם את הסטודנטים 

 

 ש נדב באלוהה"מלגת לוחם ע 2.2.9

י הקרן של "אקונומי נמוך ומוענקת ע-ניתנת לסטודנטים ששירתו כלוחמים וממעמד סוציו

 .המשפחה

ק וסכום נוסף הנחה בשכר הלימוד לשנת 'סכום מסוים בצ: המלגה ניתנת באופן הבא

 .ה"הלימודים תשע

 :מי זכאי להגיד בקשה 2.2.9.1

 סטודנטים ששירתו כלוחמים או כתומכי לחימה, סיום שירות צבאי מלא. 

 תזונה)מינמום של מסלול תלת שנתי  -ה למסלול לימודים מלא/ית שרשום/סטודנט ,

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

 (.אינטגרטיבי

 הצגת אישורים ומסמכים רלוונטיים עם )אקונומי מתחת לממוצע  -מעמד סוציו

 (.המעידים על כך

  אקדמיים או סטודנט מן המניין שאינו במעמד על תנאי וללא חובות או חוסרים

 .כספיים למכללה

 המלצת מנהל שלוחה. 

 :מועד הגשת הבקשה 2.2.9.2
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 2212 בדצמבר 19הינו למלגה   ההמועד האחרון להגשת בקש. 

  2219תשובות יינתנו עד סוף פברואר. 

 

 מלגת סולגאר 2.2.2

 .אקונומי נמוך -ניתנת לסטודנטים מצטיינים בעלי מצב סוציו

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

 :מי זכאי להגיש בקשה 2.2.2.1

 :שעומדים בדרישות הבאות' ד' או נטורופתיה שנים ג' סטודנטים במגמת תזונה שנה ג

 ומעלה 19דים האחרונה ממוצע שנתי של שנת הלימו. 

 אקונומי נמוך -מצב סוציו. 

  במלואוהסדירו את שכר הלימוד. 

 :מועד הגשת הבקשה 2.2.2.2

 2212 בדצמבר 19הינו למלגה   ההמועד האחרון להגשת בקש. 

  21.12.2212תשובות יינתנו עד 

 

 קרן אלרוב 2.2.2

 /http://www.alrovfund.org.il. יש להגיש טפסים באופן עצמאי

 :מי זכאי להגיש בקשה 2.2.2.1

  לשני ההורים אין תואר )סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ

 .(ל"ל והסטודנט נולד בארץ או בחו"ההורים נולדו בחו)ועולים חדשים , (אקדמאי

 עודה באחד ממוסדות ההשכלה לימודי ת/ צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון

 .ג"י המל"הגבוהה המוכרים ע

  ד"תשע -2212המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה באוקטובר  צעירים. 

 אזרחי/ ל שירות מלא ותקין או שהתנדבו לשירות לאומי"צעירים ששירתו בצה. 

 משכר הלימוד 92%יקבלו מלגת לימודים נוספת העולה על / סטודנטים שאינם מקבלים. 

 (מידת ההתאמה תיבדק)אקנומי נמוך  -צעירים המגיעים ממצב סוציו 

 

 קרן גרוס 2.2.1

 www.gruss.org.il. יש להגיש טפסים באופן עצמאי

 

 מלגת ישרוטל 2.2.5

ים הס לתרפיות המגע המשתלב"מלגת לימודי המשך מטעם רשת ישרוטל הניתנת לסטודנטים מבי

 .בעבודה במלונות הרשת

 .מלגות מטעם היחידה ללימודי תעודה של המכללה האקדמית כנרת ללומדים בקמפוס זה 2.2.12

 .מלגת אגף הסטודנטים לסטודנטים תושבי העיר באר שבע 2.2.11

 

http://www.alrovfund.org.il/
http://www.gruss.org.il/
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 בהרשמהשינויים  2.9

 הקורס /מפתיחת המסלולהחל  בהרשמהשינויים  2.9.1

ליף מסלול לימודים סטודנט המעוניין להח -החלפת מסלול במסלול .2.9.1.1

יוכל , בשנת הלימודים הנוכחית בלבד -אחד במסלול לימודים אחר

לעשות זאת אך ורק על בסיס מקום פנוי ותוך חובת עמידה 

לקורס /בקריטריונים הנדרשים על ידי המכללה לקבלה למסלול

 .החדש

 

מהחודש השני בתשלום דמי החלפה החל החלפת מסלול כרוכה  .2.9.1.2

 :כמפורט להלן יםמפתיחת מסלול הלימוד

 .ללא חיוב דמי החלפה   -במהלך החודש הראשון .א

 -ל"במידה והסטודנט לא ידרוש החזר שכ  -במהלך החודש השני .ב

  .למסלול החדש 22%יקבל הנחה של 

היה ולוקח מסלול אחר ברידמן יקבל  -במהלך החודש השלישי .ג

ת על המסלול החדש במהלך שנת הלימודים הנוכחי 22%הנחה של 

   .לאחר מכן אינו זכאי להנחה זו, ובשנה העוקבת

  

 ישולמו בנוסף לשכר הלימוד בגין, דמי ההחלפה המפורטים לעיל .2.9.1.2

  .המסלול החליפי שאליו נרשם הסטודנט

ייערך חישוב מחדש של , בכל מקרה של שינוי בתכנית הלימודים .2.9.1.2

אם כתוצאה . שכר הלימוד ושל ההנחות שלהן זכאי הסטודנט

אופן יהיה עליו להסדירה ב, רה יתרת חוב לסטודנטמהחלפה נוצ

תישמר יתרת זכות זו )אם נוצרה יתרת זכות עקב ההחלפה . מיידי

והסטודנט יוכל לקבלה או כהחזר כספי או  (לסוף שנת הלימודים

ולא יחולו עליה הנחות )כיתרה שתועבר לשנת הלימודים הבאה 

 (מזומן/קיץ
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 הפסקת לימודים/ביטולים 2.2

 שכר תשלום מחובת פוטרת אינה לימודים הפסקת לבך לתשומת .א

 לימודיו שיפסיק את יחויב הסטודנט שבו הלימוד שכר גובה .הלימוד

 .הינו כמתחייב מתקנון זה

זוכה  בהש או כל הנחה /ו למלגה הזכאות את מבטלת לימודים הפסקת .ב

 הלימודים הפסקת ביצוע במעמד תבוטל המלגה הסטודנט של חשבונו

 .טרואקטיביר באופן

 סטודנט המחליט להפסיק את לימודיו חייב להודיע למכללה בכתב על .ג

המועד הקובע הוא יום קבלת  .החלטתו תוך ציון סיבה מפורטת

 .הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמי .ההודעה בכתב במכללה

 

 טול הרשמה בי .2.2.1.1

דמי , המסלול מצד מכללת רידמן /הקורס לביטו במקרה של .2.2.1.2

וזאת (  ללא חיובי עמלות )דמי הקדימה יוחזרו במלואם / ההרשמה 

 .ללא פיצוי נוסף לנרשם

יחויב , המסלול /ביטל הסטודנט לימודיו לפני מועד פתיחת הקורס .2.2.1.2

 .אך לא יחויב בשכר לימוד, בדמי הרשמה

ממועד פתיחת  החודש הראשוןבמהלך הפסיק הסטודנט את לימודיו  .2.2.1.2

 .הכוללל "משכ 92%-יחויב ב -המסלול  /הקורס

ל "קרן שכי הלוואה באמצעות "ל ע"ודנט שהסדיר את שכסט .2.2.1.9

הימים הראשונים ממועד פתיחת  29-והפסיק את לימודיו במהלך ה

 . ל הכולל"משכ 22%-יחויב ב –המסלול / הקורס 

ממועד פתיחת  החודש השניהפסיק הסטודנט את לימודיו במהלך  .2.2.1.2

 .ל הכולל"משכ 29%-יחויב ב -המסלול / הקורס

 /מפתיחת הקורס מהחודש השלישיהסטודנט את לימודיו  הפסיק .2.2.1.2

 . אינו זכאי להחזר כספי כלשהו -המסלול 

אינם חלים על סטודנטים הלומדים  2.2.1.2עד  2.2.1.2סעיפים  .2.2.1.1

במקרים אלו תנאי הביטול יהיו . בקורסים אינטנסיביים מקוצרים

התחשיב יתבצע . בהתאם להיקף ולמספר המפגשים בקורס

 . סטודנטיםבמזכירות ה

ערך יי, מסלולפרישה מה /פרישה מקורס /בכל במקרה של ביטול .2.2.1.5

ההנחות להן זכאי הסטודנט של חישוב מחדש של שכר הלימוד ו

 .ושכר הלימוד יעודכן בהתאם
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 הפסקת לימודים מצד המכללה 2.2.2

הסטודנט    המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודי .2.2.2.1

הסטודנט  אי עמידתאו /ו, בשל אי התאמה למסגרת הלימודים

 .דרישות הלימודיםב

של את לימודיו  להפסיק ללא החזר שכר הלימוד זכאיתמכללה ה .2.2.2.2

 :במקרים הבאים סטודנט

חלקית  ההצהרשאלון בריאות והצהיר בו מילא הסטודנט  .א

 .או שקרית

 .אי קיום נהלי המכללה על ידי הסטודנט .ב

 . אי התאמה ללימודים .ג

 הקפאת הרשמה לקורס במסלול 2.2.2

ודנט שנרשם למסלול לימודים ומעוניין להקפיא קורס אחד או יותר סט

  :השייכים למסלול לימודיו יוכל לעשות זאת בתנאים הבאים

/ העוקבת ו הקפאה טרם תחילת הקורס ורישום לקורס בשנת הלימודים  .א

 .בשנה שלאחריה ללא תשלום על בסיס מקום פנויאו 

או / לימודים העוקבת ורישום לקורס בשנת ה ,הקפאת קורס שכבר החל .ב

לפי שכר , משכר הלימוד של הקורס 29%בשנה שלאחריה בעלות של 

 .וזאת על בסיס מקום פנוי בלבד, הלימוד בשנה בה ירשם לקורס

 .מובהר כי לא יינתן  החזר כספי על קורסים מוקפאים

פרט , לא ניתן להעביר יתרת זכות שקיימת במכללה מסטודנט לסטודנט 2.2.2

 . ין משפחה מדרגה ראשוניתלסטודנט שהינו ב

 

 :לתשומת לב

 המכללה. זכירות הסטודנטים בשלוחהיש לפנות למשכר הלימוד בכל בירור לגבי   .א

 .רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא הסדיר את תשלום שכר הלימוד

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

 .לא יינתן שירות לסטודנט החייב שכר לימוד למכללה .ובהכרוכות בגביית הח

תועבר היתרה לזכות חשבונו בשנה , סטודנט שתהיה בחשבונו יתרת זכות

 יוכל לפנות בכתב, יין לקבל החזרעם זאת סטודנט שיהיה מעונ. העוקבת

 .בכפוף לנוהלי הביטול של המכללה, בבקשה להחזר

 

 כללי   .2

 .עשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה לשני המינים כאחדבתקנון זה נ בלשון זכר השימוש 2.1

 .האמור לעיל ביחיד כולל רבים ולהיפך

 .כותרות תקנון זה נועדו לשם נוחות ההתמצאות בו ולא ישמשו בשום דרך לפרשנותו 2.2
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יחולו , נוסף עליו. ועל כלל הסטודנטיםמרגע פרסומו יחול התקנון על כלל המועמדים  2.2

כפי שאלה , או הנחיות שונות/ו עדכונים לתקנון וא/עליהם גם תקנות נוספות ו

, באתר האינטרנט: י המכללה באופנים שונים לרבות"מתפרסמים מעת לעת ע

או לוחות מודעות /או פרוספקטים ו/או ידיעונים ו/בעלונים ו, בדפי מידע , במכתבים

 .יש לראות בכל אלו מקשה אחת. ב"וכיו

בכללים ובתקנות , ינויים במידעשומרת לעצמה את הזכות להכניס ש המכללה 2.2

 . למסור על כך הודעות אישיות מבלי, בתקנון זההמתפרסמים 

הרשמיים  כפי שהן מופיעות במסמכיםהמכללה תקנות בין נוסח  בכל מקרה של סתירה 2.9

 לבין נוסח התקנות המפורסמות"( הנוסח הרשמי:"להלן)המכללה העדכניים של 

או באופן מודפס /ו אתר האינטרנטע בבתקנון המופי: באופנים השונים לרבות

, הודעות אלקטרוניות, עלונים, דפי מידעאו ב/ו, או בדרכים אחרות/בידיעונים ו

פנים אל פנים  -פ "בעמידע שניתן וכן סתירה בין הנוסח הרשמי לבין , ב"מכתבים וכיו

 את הסטודנטים ואת, יגבר הנוסח הרשמי ורק הוא יחייב את המועמדים, טלפוניתאו /ו

 .המכללה

במכללה חריגות מהתקנון יתאפשרו רק באישור מיוחד של הגורמים המוסמכים  2.2

ויחייבו אך ורק ביחס לנסיבות הספציפיות של אותו מקרה ולא ניתן יהיה להסיק מהן 

של אותו מועמד או סטודנט כמו גם לא לגבי , דבר וחצי דבר ביחס למקרים אחרים

 .אחרים

 

 הערות .9

תכניות בינלאומיות לרידמן מתקיימות בהתאם לסטנדרטים ותכניות הלימוד במכללת  9.1

היה ובעתיד , ברם. העיסוק הקיים בישראל ובמסגרת חוק חופש, המקובלות בתחום

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

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

מסלולי הלימוד וכן את תעודות את או /שמות הקורסים ואת , תכניות הלימודים

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

מאשר בחתימתו למטה כי הובא , סטודנט שנרשם או ירשם ללימודי תזונה טבעית 9.2
לרבות , 2221-ח"תשס,  תלידיעתו קיומו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאו

 : מצורף בזאת קישור להוראת החוק. הוראותיו ביחס לייחוד התואר

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

נות את ימי הלימוד ואת שעות הלימוד במגמה המכללה שומרת לעצמה את הזכות לש 9.2

 . רב שנתית משנת לימודים אחת לאחרת

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מכסת שעות הלימוד הנדרשות לקורס  9.2

או להפחית את מכסת שעות הלימוד /ובכלל זה להגדיל ו, או מסלול לימודים מסוים/ו

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

כמפורט בסילבוס של אותו , מסלול לימוד/מהעברת כלל התכנים הנדרשים בקורס

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

http://www.reidman.co.il/~ridman/files/wordocs/chokhasdarat.pdf
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, לדוגמה)הנדרשת לשם הכרה רשמית בקורס על ידי גוף בעל סמכות להכרה בהסמכה 

מובהר כי אין באמור כדי לשנות . ככל שקיימת כזו( מנים בישראלעל ידי לשכת המא

 .את שכר הלימוד אותו על הסטודנט לשלם

 

 מסלולהמכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק בסוף שנת הלימודים  9.9

סטודנטים וזאת  12-בו יהיה מניין הסטודנטים בכיתה מתחת לשבמקרה , שנתי-רב

  .ללא פיצוי כלשהו לסטודנט

או מסלול הלימודים אליהם נרשם הסטודנט לאה /השלוחה ו, אם מסיבה שהיא 9.2

תהא , י המכלה בשנת הלימודים הנוכחית או בכל שנת לימודים אחרת"נפתחים ע

להעביר את לימודיי הסטודנטים מבין יתר  לפי שיקול דעתה, המכללה רשאית

 .ל"שלוחותיה ברחבי הארץ אשר בה מתקיים מסלול הלימודים הנ

את הלימודים , בכל עת ומעת לעת, להעתיק, לפי שיקול דעתה, המכללה רשאית 9.2

או בקורסים במסלול משלוחה אחת לשלוחה אחרת המצויה באותה עיר או /במסלול ו

 .המצויה באזור גיאוגרפי המרוחק מרחק סביר

המבצעים שהיא מציעה את מכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההנחות וה 9.1

 .ל עתלקהל הרחב בכ

 .הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ללא הודעה מוקדמת 9.5

מצהיר , רשם לקורס שכרוך בו שימוש כלשהו בצמחי מרפאיי ובמהלך לימודיסטודנט ש 9.12

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

 .כל מטרה אחרתאו ל/לעשות בצמחים כל שימוש למטרות מסחריות ו

 

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

או בהנחיות המפורטים לעיל ובהתאם לכך אני מקבל על עצמי את /או בנהלים ו/בהתחייבויות ו

 .כפי שיתעדכנו מעת לעת, המחויבות המלאה לפעול על פיהם

 


