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 תקנון הרשמה מכללת רידמן

 :תחולה .1

את כללים החלים בקשר עם ההרשמה  מסדיר"( התקנון" :להלן)סטודנטים  הרשמתתקנון 

יחול על כלל ו"( מכללת רידמן"או " המכללה: "להלן)מ "בערידמן  במכללת לימודים וה

 ."(סטודנט: "להלן) הסטודנטים במכללת רידמןו הנרשמים, מדיםהמוע

של הסטודנט  בכוחה לפשט את התנהלותובעיון רב חשובה מאד והכרחית  כל המידעקריאת 

וכן למנוע ממנו , החל מהשלב בו טרם נרשם ועד סיום לימודיו במכללה, לרבות מול המכללה

 . עלויות מיותרות ואובדן זמן יקר

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

 

 הרשמהדרכי  .2

 . באמצעות מילוי וחתימה על טופס הרשמה, ההרשמה  למכללת רידמן תיעשה בכתב 2.1

הרשמה פרונטאלית הינה הרשמה שהנרשם מבצע  -הרשמה פרונטאלית  2.1.1

 .ובין היתר חותם על טופס ההרשמה כשהוא יושב יחד עם נציג המכללה

סטודנט שכבר ביצע בעבר הרשמה פרונטאלית יכול מאותו רגע ואילך להירשם 

הרשמה טלפונית מבלי להגיע כלל אל המכללה אולם הוא אינו חייב לעשות 

  .זאת ובאפשרותו להמשיך ולהירשם הרשמה פרונטאלית

 ההרשמהעל המועמד למלא את טופס  מרחוקבהרשמה  -" מרחוק"הרשמה  2.1.2

ולאחר ביצוע  ם במייל או בפקס למזכירות הסטודנטיםולשלוח את הטופס חתו

 . האמור להירשם טלפונית

הקבלה ללימודים במכללה מובהר כי ההרשמה אינה מהווה קבלה ללימודים וכי  2.1

למגמות ולקורסים , מותנית בעמידה בקריטריונים שנקבעו על ידי המכללה לבתי הספר

מועמד שאינו עומד באחד מן המכללה רשאית אך לא חייבת לז. השונים של המכללה

ת השלוחה ובמידת הצורך עם /מהקריטריונים של תנאי הקבלה לראיון אישי עם מנהל

המכללה תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי האם הסטודנט עומד בתנאי .  ראש המגמה

 .הקבלה או לא

 מקוונת שירותים מקוונים והרשמהשימוש ב, לצורך קבלת מידעהצהרה והתחייבות  2.2

 :ומתחייב כי מצהיר, מסכיםאני  שבטופס ההרשמההצהרה והתחייבות תי על בחתימ

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 

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

המלאה והבלעדית  יאחריותוב, מידע על ציוני ועוד, חומרי לימוד, בהם

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

אוודא  .שלידואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שינוי בפרטים של כתובת ה

 סרתי למכללה הינם תיבת הדואר האלקטרוני שלי שמכי כל פרטי בכל עת 

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

באופן מיידי או לחלופין אפנה למכללה באופן מיידי לצורך מתן פרטי תיבת 

דואר אלקטרוני חלופית או בבקשה להקפאת קבלת שירותים מקוונים 

 . מהמכללה עד להסדרת הבעיה

 שמסרתי למכללההנגישות לדואר האלקטרוני  בטח אתלשמור ולאאני אחראי  2.2.2

מכל חבות  המכללהת את /פוטר ואני, בלבדמול המכללה בעצמי בו  ולהשתמש

של המכללה ומי מטעמה בקשר עם  כל מעשה או מחדל או אחריות בגין/ו

כך לדוגמה המכללה לא תהיה אחראית . השימוש בתיבת הדואר מול המכללה

כללה בהתאם לבקשות שתתקבלנה באמצעות תיבת בגין כל פעולה שתבצע המ

  .הדואר האלקטרוני האמורה

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

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

 .מול המכללה באמצעות הטלפון

המכללה עושה מאמצים כי ו אובטחאתר המכללה הינו אתר מנמסר לי כי  2.2.2

ידוע לי  ,כמו כן. י הסטנדרטים הגבוהים ביותר"עפ ,גדולים לשמור עליו ככזה

בלבד  יהאחריות להגנה על המידע היא של, יברגע שהמידע עובר למחשב שלש

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

 הבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירותאינה יכולה ל המכללה אני מודע לכך כי 2.2.2

חשיפת מידע או נסיונות ל, יהמחשבאתר המכללה ולל או ניסיונות חדירה

אם למרות אמצעי לפיכך אני מתחייב כי . מחשבי המכללהפעילות לשבש את 

אתר המכללה או בידי גורם כלשהו לחדור ליעלה  המכללההאבטחה שנוקטת 

חלילה יעלה בידי גורם או  ,ם שלההקשור לסטודנטימידע לרבות ל, מחשביה

תביעה , כל טענה יאו למי מטעמ לילא תהיה , במידע כזה להשתמש לרעהכזה 

כלפי  או חבות/מכל אחריות ו יםפטורוכל מי מטעמה יהיו  והמכללהאו דרישה 

 .או כלפי כל מי מטעמי/ו

ידוע לי כי למטרת קבלת שירותיה המקוונים של המכללה אקבל מאת המכללה  2.2.2

 . סודי וקוד משתמש קוד

ושל של קוד המשתמש  הסודירק אני אחראי לשמירת הסודיות של הקוד  2.2.2

מפני  כל האמצעים הסבירים לשמירהבלנקוט  מתחייבאני , הסיסמה האישית

שלי וכן על הקוד הסודי  על הסיסמה ועל קוד המשתמש האישיים ,אחרים

ידוע . ידי בלבד על שימוש בהם י המכללה וזאת על מנת להבטיח"לי ע שנמסר

ובמיוחד לא בסמוך , במקום גלוי או פרטים אלו/נתונים ולשמור לי כי אין 

 . מחשבל
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או הסיסמה /וקוד המשתמש או שימשו בשבכל מקרה של חשיפת  אני מתחייב 2.2.2

 שוכן בכל מקרה של חש - אחריםידי  לעאו הקוד הסודי שלי /שלי והאישית 

 ו את הסיסמה האישית באתרא/חליף את קוד המשתמש וא - כזולחשיפה 

 . המכללה וכן אפנה למכללה לצורך קבלת קוד סודי חדש

בו ממסך המחשב להסיר  הבלעדי אני האחראי המכללהבתום כל שימוש באתר  2.2.12

או כל נתון אחר שעלולים /או את נתוני הזיהוי ו/את המידע ו ,השתמשתי

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

 .אם לא אעשה כךאו חבות /אחריות ו

שלי או הסיסמה האישית /וקוד המשתמש או שימשו ב של חשיפהמקרה כל ב 2.2.11

מכל  יםפטורוכל מי מטעמה  או הקוד הסודי שלי על ידי אחרים המכללה/ו

או תביעה /סופי ומוחלט על כל טענה ו באופןאני מוותר ו או חבות/אחריות ו

או מחדל הקשורים בדרך כלשהי /כל מעשה ומה בגין מי מטע כלו המכללהנגד 

 .לכך

, 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 

אתקן אותם או במידה שתיקון על , כוונתי וככל שאגלה טעות כלשהיכפי שהת

 אפנה מיידית למכללה על מנת לעדכן בדבר ההבדל בין הפרטיםידי אינו אפשרי 

 . לבין הפרטים המבוקשים יםהמוצג

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

רשאית , ימוש הגורם נזק למכללהאו ש/שימוש בניגוד לתקנוני המכללה ו

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

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

 .חסימת שימוש כזומי מטעמה בגין  כל

ודא במהלך שימושי באתר המכללה אעשה את כל הפעולות הנדרשות כדי לו 2.2.12

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

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

של המכללה בשרתים  דרך בכל אעשה כל מעשה או מחדל העלולים לפגועלא  2.2.12

 הסטודנטים שלאו במחשבי /המכללה ובמחשבי או /באתר המכללה ו או/ו

או אסורים ועשויים להוות עבירה פלילית  ידוע לי שמעשים אלה. המכללה

 .תאזרחיעוולה 

או מחשבי /או שרתי המכללה ו/מניצול מחשבי ולהימנע  אני מתחייב 2.2.12

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

או /ול מעשה ביצוע כאני מתחייב להימנע מ. או מכתבי שרשרת/ו spamדואר 

 .אינטרנטהלגרום נזק למשתמשים ברשת  ים העלול  מחדל
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לוגו : אך לא רק, לרבות, המכללהכל החומר המופיע באתר ידוע 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 , ואחרים וידאוקבצי 

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

מהנהלת בכתב עדכני ומראש שימוש בהם ללא אישור על כל העתקתם או 

  .המכללה

, דעמי, טבלאות, תמונות, גרפיקה ,סמלים, סימני המסחר, לוגוגם ידוע לי כי  2.2.12

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

וחל  הינם קניינם הרוחני של אותם צדדים שלישיים, המכללה באתר וכלולים

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

 .מבעלי הזכויות בהם

שאעשה ושגיאות אחרות  ת הקלדהטעויו, אי דיוקיםאני האחראי הבלעדי על  2.2.12

לא תבצע כל החזר  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 , "מרחוק" שאבקש לבצע מול המכללה

ואני מבקש מהמכללה להתייחס  ,ם נוספים ככל שאתבקש לתיתםהסודי ופרטי

באמצעות או להתחייבות /ובאמצעות ההזדהות כמפורט לעיל התחייבותי ל

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

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

 . חתימתיעל ידי באופן אישי ב שנעשתה

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

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

או /וכן לוקח על עצמי את האחריות המלאה ומתחייב לשפות ו, שלי כאמור

ים העלולים להיגרם עקב כך למכללה ולכל מי לפצות את הניזוקים בגין נזק

 . מטעמה

שהמכללה תשלח אלי , 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, ת פעם ביוםבאופן שוטף לפחו

כל האמור לעיל ולהלן בהצהרה והתחייבות 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 עתעל עצמי את האחריות  מקבל
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או בכל מקרה בו /בכל מקרה בו אפעל בניגוד לאמור בהצהרה והתחייבות זו ו 2.2.22

סופי  באופןמוותר  הנני, לא אפעל בהתאם למתחייב מהצהרה והתחייבות זו

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

או מחדל כאלו וכן לוקח על עצמי את האחריות /כות של כל מעשה וההשל

או לפצות את הניזוקים בגין נזקים העלולים /המלאה ומתחייב לשפות ו

 . להיגרם עקב כך למכללה ולכל מי מטעמה

מעתה ואילך  הנני מבקש מהמכללה לאפשר לי, לעיל ולהלןעל סמך כל האמור  2.2.22

 .והרשמה מרחוקשונים  שירותים מקווניםשימוש ב, קבלת מידע

 

 שכר לימוד 2.2

מזכירות בוניתן להתעדכן בו  1.2.2212-יקבע עד לתאריך ה ז"שכר הלימוד לשנת תשע

שכר הלימוד המפורט בתקנון זה מתייחס לכל המקומות בהם מתקיימים . הסטודנטים

מ אולם מגלם בתוכו "שכר הלימוד באילת אינו כולל מע .המכללה פרט לאילתלימודי 

 .נוספות וספציפיות הנובעות מקיום הלימודים באילת עלויות

 :הכספי ההסדר 2.2.1

 . ₪ 222דמי ההרשמה על סך  .2.2.1.1

 : באחת מן הדרכים הבאותתשלום לשכר הלימוד ניתן  .2.2.1.2

 ניתן לשלם: באמצעות המחאות או כרטיס אשראיפריסת תשלומים  .א

תשלומים ללא ריבית והצמדה ובתנאי שתאריך הפירעון של התשלום ב

 .חודש לפני מועד סיום הקורסהאחרון הוא 

 .במזומןתשלום  .ב

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

הרשאה לחיוב חשבון "ימלאו טופס , חשבון קרן ההשתלמות למורים

הכסף ייגבה . הבנק הבינלאומי הראשון של" בהוצאות שכר לימוד

רן ההשתלמות אם ק: 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 שכלהגיש בקשה להלוואה באמצעות 

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

לאחר שהסטודנט . תם לבנק בו יפתח חשבון ההלוואההקרן שתפנה או

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 בשיבוץ למערכת השעות 

 



 
 
 

  7 
 מ"כל הזכויות שמורות למכללת רידמן בע©    

 

 השלמת הרישום והקבלה ללימודים 2.2.2

 :ם כל התנאים כדלקמןהקבלה ללימודים כפופה לקיו

  .שאלון הקבלה ושאלון בריאות, טופס ההרשמהמילוי  .2.2.2.1

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

 .במלואו לימודהשכר  תהסדרו דמי הרישוםתשלום  .2.2.2.2

 

 בהרשמהשינויים 

 הקורס /מפתיחת המסלולהחל  בהרשמהשינויים  2.2.2

מסלול סטודנט המעוניין להחליף  -החלפת מסלול במסלול .2.2.2.1

יוכל , בשנת הלימודים הנוכחית בלבד -לימודים אחד במסלול לימודים אחר

לעשות זאת אך ורק על בסיס מקום פנוי ותוך חובת עמידה בקריטריונים 

עד החלפת מסלול  ,לקורס החדש/הנדרשים על ידי המכללה לקבלה למסלול

בגין עצם החלפת  במסלול הינה ללא חיובבקורס הראשון המפגש הרביעי 

בקורס המפגש הרביעי לאחר . 2.2.1.2המסלול אולם בכפוף לאמור בסעיף 

הפסקת לימודים והרשמה /ביטולהסטודנט יכנס לנוהל במסלול הראשון 

 . מחדש

ייערך חישוב מחדש של , החלפת מסלול כאמורבכל מקרה של  .2.2.2.2

וצרה אם כתוצאה מהחלפה נ. שכר הלימוד ושל ההנחות שלהן זכאי הסטודנט

וכתנאי להחלפת  מיידיאופן יהיה עליו להסדירה ב, יתרת חוב לסטודנט

תישמר יתרת זכות זו לסוף )אם נוצרה יתרת זכות עקב ההחלפה . המסלול

והסטודנט יוכל לקבלה או כהחזר כספי או כיתרה שתועבר  (שנת הלימודים

 .(מזומן/רישום מוקדם/ולא יחולו עליה הנחות קיץ)לשנת הלימודים הבאה 

 

 הפסקת לימודים/ביטולים 2.2

 .הלימוד שכר תשלום מחובת פוטרת אינה לימודים הפסקת לבך לתשומת 2.2.1

ביטול לימודים  ינתן רק במקרה של הודעה רשמית עלהחזר שכר לימוד 

 2.2.2 בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים בכפוףלהלן ו 2.2.2בהתאם לסעיף 

 . להלן 2.2.2 –

דיו חייב להודיע למכללה בכתב על החלטתו את לימו לבטל המעונייןסטודנט  2.2.2

לרבות לטובת בחינת הזכאות להחזר המועד הקובע . תוך ציון סיבה מפורטת

לרבות אי הגעה , התנהגות. הוא יום קבלת ההודעה בכתב במכללהכספי 

 .לא תיחשב כביטול, לרבות טלפונית, לשיעורים או הודעה בעל פה

 2.2.2למעט בהתאם לסעיף , כל מועדובשיבטל את הרשמתו מכל סיבה  סטודנט 2.2.2

או סכום אחר  ₪ 222בסך שהיא אינו זכאי להשבת דמי ההרשמה , להלן

 .ין דמי הרשמהגששולם על ידו ב
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ימים עסקים  2יום ממועד ההרשמה ועד  12לימודיו תוך את ביטל הסטודנט  2.2.2

המלא  משכר הלימוד 2%-יחויב הסטודנט ב - מסלול/לפני מועד תחילת הקורס

  .הםיהנמוך מבינלפי ₪  122 -או ב( י הנחותלפנ)

מועד הביטול חל יום ממועד ההרשמה ו 12 תוךלימודיו את ביטל הסטודנט  2.2.2

-יחויב הסטודנט ב -מסלול/ ימים עסקים לפני מועד תחילת הקורס 2במהלך 

 . משכר הלימוד שחויב הסטודנט בפועל 22%

ועד חודש לפני מועד  יום ממועד ההרשמה 12ביטל הסטודנט את לימודיו אחרי  2.2.2

שחויב הסטודנט משכר הלימוד  2%-יחויב הסטודנט ב -מסלול/פתיחת הקורס

 .בפועל

יום ממועד ההרשמה בתוך חודש לפני  12ביטל הסטודנט את לימודיו אחרי  2.2.2

כר הלימוד שחויב הסטודנט מש 22%-יחויב הסטודנט ב -מסלול/רסתחילת הקו

 .בפועל

יחויב  - מסלול/פתיחת הקורסלאחר יום  22ביטל הסטודנט את לימודיו תוך  2.2.2

 .משכר הלימוד שחויב הסטודנט בפועל 22%-הסטודנט ב

יחויב  - מסלול/פתיחת הקורסלאחר יום  22ביטל הסטודנט את לימודיו לאחר  2.2.2

 . אינו זכאי להחזר כספיבמלוא שכר הלימוד 

ר לצורך האמור לעיל יובהר כי שכר הלימוד שחויב הסטודנט בפועל משמעו שכ 2.2.12

₪  11,222במקרה שבו שכר הלימוד עומד על , כך לדוגמה. הלימוד לאחר הנחות

הרי ששכר הלימוד שחויב בו בפועל ₪  1,222וניתנה לסטודנט הנחה בסך של 

כך במקרה שהסטודנט ביטל את . ₪ 12,222הסטודנט עומד על סך של 

ין בג₪  2,222לעיל הרי שהסטודנט יחויב בסך  22הלימודים בהתאם לסעיף 

 . הביטול

יובהר כי במקרה בו ניתנה מלגה לסטודנט שכר הלימוד שחויב בו , כמו כן 2.2.11

במקרה בו שכר הלימוד , כך לדוגמה. בפועל יחושב משכר הלימוד בניכוי המלגה

הרי ₪  2,222והסטודנט קיבל מלגה בסך של ₪  12,222עומד על סך של 

עיל הרי ל 22שבמקרה שהסטודנט ביטל את הלימודים בהתאם לסעיף 

במקרה כאמור המלגה תבוטל והסטודנט . ₪ 2,222שהסטודנט יחויב בסך של 

 . ישיב למכללה את המלגה שקיבל ככל שיקבל

ידוע לי כי מסלול הלימודים אליו נרשמתי , או מסלול/לעניין ביטול קורס ו 2.2.12

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

מועד פתיחת , בין היתר, כךלבהתאם  . חידת לימוד אחתכאילו ביטלתי י

מועד פתיחת הקורס הינו שכר לימוד בחינת זכאותי להחזר המסלול לעניין 

 .הראשון במסלול

תנאי הביטול יהיו בהתאם להיקף של קורסים אינטנסיביים מקוצרים במקרים  2.2.12

 . התחשיב יתבצע במזכירות הסטודנטים. ולמספר המפגשים בקורס
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ביטול / ולצורך ביצוע ההחזר יידרשו שליפת יידרשו שליפת שיקים במידה 2.2.12

 .יחוייב בעמלות כנדרש -עסקת אשראי

 

 הפסקת לימודים מצד המכללה 2.2

הסטודנט בשל אי   המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודי 2.2.1

 .דרישות הלימודיםבהסטודנט  אי עמידתאו /והתאמה למסגרת הלימודים 

לימודים על ידי המכללה כאמור תיתן המכללה לסטודנט במקרה של הפסקת 

 .החזר חלקי יחסי של שכר הלימוד בפועל ששולם על ידו

של סטודנט את לימודיו  מכללה זכאית להפסיק ללא החזר שכר הלימודה 2.2.2

 :במקרים הבאים

לרבות לעניין מצבו  הצהרה חלקית או שקריתהסטודנט הצהיר  .2.2.2.1

 .הרפואי במסגרת שאלון הבריאות    

 אי קיום נהלי המכללה על ידי הסטודנט .2.2.2.2

 אי תשלום שכר לימוד .2.2.2.2

 

 הקפאת הרשמה לקורס במסלול 2.2

סטודנט שנרשם למסלול לימודים ומעוניין להקפיא קורס אחד או יותר  2.2.1

תנאים בהודעה בכתב ובכפוף להשייכים למסלול לימודיו יוכל לעשות זאת 

  :הבאים

יהיה זכאי  - ודיםהלימיום לפני תחילת  22  עדהגיש בקשה בכתב  .2.2.1.1

ללא העוקבות בלבד בשתי שנות הלימודים ללמוד את הקורס 

  .תשלום נוסף

יום לפני תחילת הלימודים והקורס  22הגיש בקשה בכתב במהלך  .2.2.1.2

בשתי שנות יהיה זכאי ללמוד את הקורס  -עדיין טרם התחיל 

 .העוקבות בלבד ללא תשלום נוסף ועל בסיס מקום פנויהלימודים 

בכתב לאחר תחילת הקורס ולפני השיעור החמישי יהיה הגיש בקשה  .2.2.1.2

העוקבות בתוספת בשתי שנות הלימודים זכאי ללמוד את הקורס 

המעודכן ליום תחילת הקורס  ,הקורסממחיר  22%תשלום של 

 .על בסיס מקום פנוי, בשניתהרלוונטי 

השיעור החמישי מ והחלהגיש בקשה בכתב לאחר תחילת הקורס  .2.2.1.2

ת הקורס בשנתיים העוקבות בתוספת תשלום יהיה זכאי ללמוד א

הרלוונטי המעודכן ליום תחילת הקורס , הקורסממחיר  22%של 

 .על בסיס מקום פנוי, בשנית

 תחילתמועד לעניין סעיף זה מועד תחילת הלימודים במסלול הוא 

 .הקורס הראשון במסלול
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 כי לא יינתן החזר כספי על קורסים מוקפאים מובהר .2.2.1.2

, יתרת זכות שקיימת במכללה מסטודנט לסטודנטלא ניתן להעביר  .2.2.1.2

לעניין זה בן . פרט לסטודנט שהינו בין משפחה מדרגה ראשונה

אח וכן ילד או , ילד, הורה, בן זוג"משפחה מדרגה ראשונה משמעו 

 .בן זוג של כל אחד מאלה

 

 שנת לימודים/ חזרה על קורס

או על שנת הלימודים בהתאם /רס וייאלץ לחזור על הקו, קיבל ציון עובר בקורס שלאסטודנט 

בקורס יוכל לחזור על הקורס סטודנט שנכשל . או מנהל השלוחה/להחלטת מרכז המגמה ו

 : בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים ללא תשלום או בתשלום כמפורט להלן

 . שילם שכר לימוד מלא על הקורס בעבר. א

 . מילא את מטלות הקורס. ב

  .עמד בחובת הנוכחות. ג

  

 על בסיס מקום פנוי -שכר לימוד לקורסים חוזרים

 קורס מעשי

עלות  22% -סטודנט שנכשל בקורס וחוזר עליו בשנת הלימודים הנוכחית או העוקבת בלבד .1

 .שכר לימוד

 .עלות שכר לימוד 22% -קורס שנלמד ברידמן במהלך שבע השנים האחרונות .2

 

 *קורס עיוני

 . ללא תשלום -אחרונהשנלמד ברידמן במהלך השנה ה עיוניקורס  .1

 . עלות שכר לימוד 22% -קורס עיוני שנלמד ברידמן במהלך שלוש  השנים האחרונות .2

 .עלות שכר לימוד 22% –קורס עיוני שנלמד במכללה אחרת ולסטודנט פטור אקדמי  .2

 

 . ניתן לדעת אם קורס עיוני או מעשי בהתאם לאפיון המופיע לכל קורס במערכת מידע לסטודנט  *

 .ודנט הפורש מקורס חוזר אינו זכאי להחזר כספי כלשהוסט** 

 

 :לתשומת לב

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

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

 .הלא יינתן שירות לסטודנט החייב שכר לימוד למכלל .בגביית החוב 

תועבר היתרה לזכות חשבונו בשנה , שתהיה בחשבונו יתרת זכותסטודנט  .ג

, בגין ביטול לימודים עם זאת סטודנט שיהיה מעוניין לקבל החזר. העוקבת

 .בכפוף לנוהלי הביטול של המכללה, בבקשה להחזר יוכל לפנות בכתב
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 כללי   .2

 .שני המינים כאחדבתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה ל בלשון זכר השימוש 2.1

 .האמור לעיל ביחיד כולל רבים ולהיפך

 .בשום דרך לפרשנותותשמשנה כותרות תקנון זה נועדו לשם נוחות ההתמצאות בו ולא  2.2

או /גם תקנות נוספות ושל המכללה  המועמדים וסטודנטים יחולו על לתקנון זהנוסף  2.2

י המכללה "לעת עכפי שאלה מתפרסמים מעת , או הנחיות שונות/עדכונים לתקנון ו

או /בעלונים ו, בדפי מידע , במכתבים, באתר האינטרנט: באופנים שונים לרבות

 .יש לראות בכל אלו מקשה אחת. ב"או לוחות מודעות וכיו/או פרוספקטים ו/ידיעונים ו

בכללים ובתקנות , שינויים במידע לבצעשומרת לעצמה את הזכות  המכללה 2.2

 . על כך הודעות אישיות למסור מבלי, בתקנון זההמתפרסמים 

הרשמיים  מופיע במסמכים ואשה כפי תקנון זהבין נוסח  בכל מקרה של סתירה 2.2

 תפרסם המ נון לבין נוסח התק"( הנוסח הרשמי" :להלן)המכללה העדכניים של 

או בדרכים /או באופן מודפס בידיעונים ו/ו אתר האינטרנטב: באופנים השונים לרבות

וכן סתירה בין , ב"מכתבים וכיו, הודעות אלקטרוניות, עלונים, דפי מידעאו ב/ו, אחרות

יגבר הנוסח , טלפוניתאו /פנים אל פנים ו -פ "בעמידע שניתן הנוסח הרשמי לבין 

 .את הסטודנטים ואת המכללה, הרשמי ורק הוא יחייב את המועמדים

ה במכללשל הגורמים המוסמכים בכתב חריגות מהתקנון יתאפשרו רק באישור מיוחד  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 .2

תכניות בינלאומיות לתכניות הלימוד במכללת רידמן מתקיימות בהתאם לסטנדרטים ו 2.1

המכללה שומרת . העיסוק הקיים בישראל רת חוק חופשובמסג, המקובלות בתחום

מסלולי בקורסים ב, כניות הלימודיםותלעצמה את הזכות לערוך שינויים ובכלל זה ב

לרבות שיקוליים , וזאת בהתאם לשיקוליה, (דיפלומות)תעודות ההסמכה בהלימוד וכן 

 .מקצועיים ובהתאם לצורך לעמוד בדרישות כל דין הקיים או שיהיה בעתיד

או יגדירו מחדש את /או יחוקקו חוקים אשר יגבילו ו/תקנות ומובהר כי ייתכן שיותקנו  2.2

המבקש סטודנט . בכל הקשור לעיסוק בתחומים הנלמדים במכללה רישוי העיסוק

מאשר בחתימתו למטה כי הובא לידיעתו קיומו של חוק , ללימודי תזונה טבעית להרשם

לרבות הוראותיו ביחס לייחוד , 2222-ח"תשס,  הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

 : מצורף בזאת קישור להוראת החוק. התואר

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

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


 
 
 

  02 
 מ"כל הזכויות שמורות למכללת רידמן בע©    

 

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי  המכללה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 2.2

 . הלימוד ואת שעות הלימוד במגמה רב שנתית משנת לימודים אחת לאחרת

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מכסת שעות הלימוד הנדרשות  ,כמו כן 2.2

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

כל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא יהיה בשינוי האמור כדי ה, הלימוד כאמור

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

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

בהסמכה  הלימוד הנדרשת לשם הכרה רשמית בקורס על ידי גוף בעל סמכות להכרה

מובהר כי אין באמור כדי . ככל שקיימת כזו( על ידי לשכת המאמנים בישראל, לדוגמה)

 .לשנות את שכר הלימוד אותו על הסטודנט לשלם

 -המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק בסוף שנת הלימודים מסלול רב 2.2

כל דין או ארגון בהתאם ועקב דרישות , בין היתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שנתי

בהתאם לשיקולים פדגוגים ועסקיים לרבות מקרה בו יהיה מניין הסטודנטים , מוסמך

וזאת ללא פיצוי כלשהו , בכיתה מתחת למספר סטודנטים מינימאלי כפי שיקבע על ידה

 . לסטודנט

או מסלול הלימודים אליהם נרשם הסטודנט /והקורס , השלוחה, שהיאכל אם מסיבה  2.2

תהא , לה בשנת הלימודים הנוכחית או בכל שנת לימודים אחרתלי המכ"לא נפתחים ע

אל שלוחה אחרת להעביר את לימודיי הסטודנטים  לפי שיקול דעתה, המכללה רשאית

 ל"מסלול הלימודים הנ/הקורסמבין יתר שלוחותיה ברחבי הארץ אשר בה מתקיים 

  .והסטודנט לא יהיה זכאי להחזר כספי או פיצוי כלשהו בגין כך

את הלימודים , בכל עת ומעת לעת, להעתיק, לפי שיקול דעתה, המכללה רשאית 2.2

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 2.2

 .בכל עת לקהל הרחב

 .הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ללא הודעה מוקדמת 2.2

 

 

 

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

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

 .כפי שיתעדכנו מעת לעת, יהםעל עצמי את המחויבות המלאה לפעול על פ

 


