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  תקון מאמי מאמאט בשיתוף בי"ס "ליגה" גבעת ושיגטון

  מבוא

  התקון מפרט את ההלים ההוגים בקמפוס בתחום הלימודי, החברתי והמהלי. ההחיות המפורטות בתקון זה

   תקפות לתקופת הקורס וחלות על כל משתתף בקורס. 

  . מעמד התלמיד 1

  . תלמיד מן המיין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד ומסר אישור רפואי המעיד על 1.1

  כשירותו הגופית, ואישורים הדרשים על פי החוק לפי הצורך ובהתאם לקורס הלמד. בקורסים בהם קיימת

  קבלה, תאי לקבלה ללימודים היו המלצה חיובית של ועדת הקבלה על קבלת התלמיד. ועדת

  . תלמיד שהתקבל ללימודים יקבל ממהל תלמידים אישור על קבלתו ללימודים 1.2

  , שאים כלולים בחובות התלמיד באותו מקצוע, אים)ימי עיון, השתלמויות וכד'(. מובהר, כי לימודים וספים  1.3

  בתשלום וסף בהתאם להוראות  מחויבתכלולים בשכר הלימוד לקורס והשתתפות בהם 

  . על התלמיד לעדכן את מזכירות תלמידים בכתב על כל שיוי בפרטיו האישיים בהשוואה לפרטים אשר מסר 1.4

  בטופס ההרשמה.

  יתכן כישעות לימוד.  28בתוקף בהיקף של  . תאי לקבלת תעודת מדריך/מאמן היו תעודת מגיש עזרה ראשוה 1.5

  להשתבץ ולהירשם לפי הקורסים המוצעים. באחריות התלמידלא תשובץ בימי הקורס הקבועים . מסגרת זו 

  . תלמיד המבקש להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב למשרד מהל התלמידים. במקרה של הפסקת לימודים 1.6

  יבקש לחדש לימודיו, רסים שלמד בחן וקיבל בהם ציון. היה והתלמידיהיה התלמיד זכאי לקבל אישור על הקו

  הקפאה וחידוש לימודים -לתקון  12יחול עליו פרק 

  תלמידה בהריון תודיע על כך מיד למהל תלמידים. על התלמידה להמציא אישור רפואי, - תלמידה בהריון.  1.7

  ם. אם בשל הריוה מעה התלמידה מלהשתתףהמאשר היותה בהריון ומאשר לה להמשיך במסגרת הלימודי

  , יהיה עליה להשלים השעות שהחסירה. 20% -בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ

  .! חל איסור על תלמידה בהריון להשתתף בשיעורים מעשייםחשוב

  . הרשמה ללימודים 2

  ת בתשלום דמי הרשמהיגיש בקשה בכתב או טלפוית, הרשמתו מותי להירשם לקורס. תלמיד המבקש  2.1

  ושכר לימוד. מובהר, כי פתיחת הקורס מותית במיימום רשמים.

  אלא במקרה של ביטול הלימודים על ידי(. דמי הרשמה ששולמו על ידי התלמיד לא יוחזרו לו בכל מקרה 2.2

  מארגי הקורס

  הועדה.. בקורסים שבהם מתקיימת ועדת קבלה, ההרשמה ללימודים מותת באישור  2.3



  
  . בעת הרשמתו ימסור התלמיד פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר ממו יגבו מלוא 2.4

  ש"ח לכל צ'ק. 30התשלומים המתחייבים בגין לימודיו. בגין צ'ק שחזר תגבה מהתלמיד עמלת טיפול בסך 

  . ביטול הרשמה או הפסקת לימודים 3

  ליגהמאמאט ו/או בי"ס . הפסקת לימודים על ידי  3.1

  להפסיק לימודיו של תלמיד במקרים הבאים:ם רשאימאמאט ו/או בי"ס ליגה 

  . הפסקת לימודים של תלמיד בגלל אי עמידה בתאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו לזמן מוגבל או בשל 3.1.1

  אי המצאת אישורים דרשים.

  ו בהלי תקון.. הפסקת לימודים של תלמיד בכל שלב משלבי לימודיו בגלל אי עמידת 3.1.2

  , יחויב התלמיד בשכר לימוד יחסי למספר חודשימאמאט ו/או בי"ס ליגה. לימודים שהופסקו ביוזמת  3.1.3

  בפועל . על אף האמור לעיל, תלמיד שלימודיו הופסקו בגין עבירות משמעת, יחויב במלוא שכר לימודיו

  ללא קשר למועד הפסקת לימודיו. הלימוד,

  לימודים על ידי תלמיד ודמי ביטול. הפסקת  3.2

  . על תלמיד שמסיבה כלשהי מעויין להפסיק או להקפיא את לימודיו, להודיע על כך במכתב, בפקס או 3.2.1

  ימים ממשלוח ההודעה. 3בדוא"ל למהל התלמידים ועליו לוודא קבלת אישור על הודעתו בתוך 

  ם בגין שכר הלימוד יהיה תאריך קבלת הודעתו של. המועד הקובע לעיין חישוב החזר כספי ששול 3.2.2

  התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת לימודים.

  הפסקת . תלמיד המודיע על הפסקת לימודים חדל להיות תלמיד החל ממועד מסירת ההודעה בדבר 3.2.3

  הלימודים.

  וט להלן. מובהר, כי דמי הרישוםתלמיד שיבטל את לימודיו יחויב בדמי ביטול לפי הפיר -דמי ביטול .  3.2.4

  ששולמו על ידי התלמיד לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול השתתפות בקורס לרבות בשל אי עמידה

  בדרישות ועדת קבלה לקורס.

  ימי עבודה לפי 14ימים ממועד ההרשמה והביטול עשה  14תלמיד שביטל את הרשמתו בתוך   .א

  ש"ח, לפי המוך. 100משכר הלימוד או  5%ביטול בסך תחילת הלימודים בקורס יחויב בדמי 

  ימי עבודה לפי תחילת הלימודים בקורס ועד מועד תחילת 14 -תלמיד שביטל את הרשמתו החל מ  .ב

  משכר הלימוד בקורס. 50%הלימודים בקורס יחויב בדמי ביטול בסך 

  ול, כדלקמן: עדביטל תלמיד את הרשמתו לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס יחויב בדמי ביט  .ג

  משכר הלימוד בקורס. בכל ביטול 75%דמי ביטול בסך  -משעות הלימודים בקורס  25%השלמת 

  שלאחר מועד זה יחויב התלמיד במלוא עלות הקורס.

  



  
  גובה החיוב בגין הביטול  מועד ההודעה על ביטול הרישום

  ימים לפי 30ימים ממועד ההרשמה ועד  14

  תחילת הקורס

  ש"ח, לפי המוך מביהם 100הלימוד או משכר  5%

  משכר הלימוד בקורס 50%  ימים לפי תחילת הקורס ועד תחילת הקורס 30

  משעות 25%מיום תחילת הקורס ועד השלמת 

  הלימוד בקורס

  משכר הלימוד בקורס 75%

  משכר הלימוד בקורס 100%  משעות הלימוד בקורס 25%לאחר השלמת 

  

  ו על ידי התלמיד לא יוחזרו לו בכל מקרה .. דמי הרשמה ששולמ 3.2.5

  ימים מתאריך קבלת ההודעה על ביטול 7. החזר כספי בקיזוז דמי ההרשמה ודמי הביטול יבוצע בתוך  3.2.6 

  הלימודים.

  . בקורסים דו שתיים/תלת שתיים ששכר הלימוד בהם שולם מראש, חישוב מיין שעות הלימוד אותם 3.2.7

  לבקשתו להפסיק לימודיו יעשה ביחס לכלל שעות הלימוד המצטברות של הקורס.השלים התלמיד עד 

  . וכחות בשיעורים 4

  . חובת וכחות חלה על כל התלמידים בכל השעורים המעשיים והעיויים. 4.1

  מסך שעות הלימוד בקורס, לא יורשה לגשת לבחית גמר באותו מקצוע. 20% -. תלמיד אשר עדר מעל ל 4.2

  יחויב בקורס חוזר בתשלום מלא. התלמיד

  . חובות לימודים 5

  יידרש ללמוד את כל הקורס -שים מיום תחילתם. לא עמד בתאי זה  3. על התלמיד להשלים לימודיו בתוך  5.1

  מחדש ותחול עליו חובת תשלום בגין לימודיו במלואם.

  או עד הרכז המקצועיעד למועד שקבע על ידי . על התלמיד להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחים  5.2

  למבחן הגמר בושא. במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו, יירשם לתלמיד חוב לימודי והוא לא יוכל לגשת

  למבחן גמר.

  תלמיד אשר חייב בחיה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משי - השלמת חוב לימודי.  5.2.1

  ימודים בקורס. מעבר לשי סמסטרים יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדשסמסטרים לאחר סיום הל

  ותשלום מלא על המקצוע.

  בשפה העברית בלבד. יתקיימו. הלימודים והמבחים  5.2.2

  . בחיות וציוים 6

  . רשאי להיבחן בבחיה תלמיד אשר הקורס רשום בתוכית הלימודים שלו, מילא את כל החובות האקדמיות 6.1

  קורס, שילם שכר לימוד והציג תעודה מזהה בהגיעו לבחיה .ה של



  
  מועד א' ומועד ב'. מרצה הקורס יקפיד על אופי זהה של הבחיה בשי המועדים -. בחיות ייערכו בשי מועדים  6.2

  בפרמטרים הבאים: משך הבחיה, חומר עזר אסור ומותר, הרכב השאלות, משקלן, דרגת הקושי

  ומעלה אלא אם קבע אחרת בתוכית הקורס. 70ומעלה, ובבחיה מעשית  60בבחיה עיוית הוא  . ציון עובר 6.3

  . תלמיד רשאי להשתתף במועד אחד או בשי המועדים, על פי שיקוליו. ההשתתפות במועד ב' כפופה להרשמה 6.4

  בחן ישמש לחישוב ציוןמראש על ידי התלמיד במהל התלמידים. בכל מקרה, הציון של המועד האחרון בו 

  הקורס, גם אם ציון זה הוא המוך מבין השיים. הרשות להיבחן פעמיים היה זכות ולא חובה, ולכן תלמיד

  שבצר ממו להיבחן במועד א' או במועד ב', איו זכאי למועד בחיה מיוחד.

  שיערך במועד) מועד ג'(ד מיוחד תלמיד רשאי להגיש בקשה מיוחדת לגשת לבחיה במוע - מבחן במועד מיוחד.  6.5

  מאחת) א' או ב'(אם עדר מבחיה באחד משי המועדים  הרכז המקצועי שיתואם לכלל התלמידים על ידי 

  הסיבות המפורטות להלן:

  . תלמיד שבלוח הבחיות שלו קבועות שתי בחיות באותו תאריך, והשתתף באחת מהן, יוכל להגיש בקשה 6.5.1

  ה לא בחן.למועד ג' בבחיה ב

  . תלמיד שהיה בשירות מילואים במועד הבחיה. 6.5.2

  . תלמיד שהיה חולה או מאושפז במועד הבחיה. 6.5.3

  במועד הבחיה.)שבעה ימים בגין בן משפחה מקרבה ראשוה((. תלמיד שהיה באבל  6.5.4

  . בשל חגים ומועדים דתיים מוכרים . 6.5.5

  )לאחר יום האירוע 2לפי יום האירוע, יום האירוע,  2 ימים, 5סה"כ (. בשל חתוה  6.5.6 

  ).ביום האירוע בלבד(. בשל ברית מילה/זבד הבת קירבה ראשוה  6.5.7

  לא תחייב את התלמיד בתשלום עבור המבחן במועד)במועד א' או במועד ב'(. היעדרות מוצדקת ממבחן  6.6

  המיוחד.

  ידי הרכז. בקשה להבחן במועד מיוחד יש להגיש בכתב על פי הוראות מהל התלמידים והיא תיבחן על  6.7

  אשר יודיע לתלמיד על החלטתו. תלמיד שאושר לו מועד מיוחד ולא השתתף בו ולא הודיע על ביטולו עלהמקצועי 

  ).מעת לעתהסכום יעודכן (ש"ח  250החיות מהל התלמידים ישלם דמי טיפול בסך  פי

  . מבחים במועד מיוחד יתקיימו במקצועות עיויים בלבד. מבחים מעשיים יתקיימו לאורך כל השה, בסיום 6.8

  כל מסלול לימודים, יתן להשתבץ למועדים אלה בכפוף לאישור מהל התלמידים.

  חיה. הבחיות. תלמיד אשר כשל פעמיים בבחיה יהיה חייב ללמוד המקצוע פעם וספת ולהבחן בב 6.9

  הרכז המקצועיוהלימודים כרוכים בתשלום להוציא מקרים מיוחדים הטעוים אישור 

  . יהול הבחיה 6.10

  -דקות לפחות לפי תחילתה. תלמיד המאחר לבחיה למעלה מ 15. על התלמיד להגיע לחדר הבחיה  6.10.1



  
  דקות, לא יורשה להיבחן בה. 15

  יידרש התלמיד לזהות עצמו באמצעות תעודת זהות או רישיון היגה.. במהלך הבחיה  6.10.2

  . תלמיד יישב באולם הבחיה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, על פי שיקול דעתו, 6.10.3

  להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

  אופן מפורש ועל גבי. אין להשתמש בבחיה במחברות ובספרים, אלא אם כן קבע המרצה אחרת ב 6.10.4

  טופס הבחיה.

  . אסר על הבחן לשאת על גופו, בעת הבחיה, טלפון ייד. על הבחן לכבות לחלוטין את הטלפון הייד 6.10.5

  שברשותו ולהיחו עם חפציו האחרים על פי הוראות המשגיחים.

  לפחות מרגע תחילתה. אסור לבחןדקות  30. תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחיה, אלא כעבור  6.10.6

  לעזוב את חדר הבחיה ללא אישור המשגיחים.

  . אסור לבחים לשוחח בייהם או להעביר חומר כלשהו או חפץ כלשהו זה לזה. 6.10.7

  . במקרה של הפרת ההוראות וההלים, יגיש המשגיח תלוה לוועדת המשמעת. 6.10.8

  ן על גבי שאלון הבחיה.. משך הזמן המוקצב לבחיה יצוי 6.10.9

  שבועות ממועד הבחיה. 3. ציוי הבחיות יפורסמו בתוך  6.11

  ציוים של תלמידים אחרים. לא יימסרו ציוים בטלפון. לא ימסרוהתלמיד. האחריות לבדיקת הציוים היא על  

  הסופי של התלמיד בקורס.. בגיליון הציוים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל. ציון זה היו הציון  6.12

  . תלמיד אשר בחן במקצוע כלשהו ולא קיבל ציון בתוך חודש ימים מיום הבחיה, מסיבות שאין תלויות בו, 6.13

  באותו מקצוע. לתלמיד תישמר הזכות לגשת למבחן וסף באותו מקצוע. 70יקבל ציון 

  . עיון בבחיות וערעור על ציוי בחיות 6.14

  רשאי לעיין בטופס הבחיה. העיון יערך במועד חשיפת הבחיה אשר יקבע מראש על ידי מהל. תלמיד  6.14.1

  התלמידים.

  . תלמיד המבקש לערער על ציון בבחיה יכול לעשות זאת באמצעות טופס מיוחד אותו יקבל במשרד 6.14.2

  החשיפה. את הערעורבמהלך חשיפת טופס הבחיה. חל איסור מוחלט לצלם את טופס הבחיה במועד 

  יש להגיש לא יאוחר משבועיים מיום פרסום תוצאות הבחיה עליה מערער התלמיד.

  . תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרה לתלמיד על ידי מהל התלמידים בתוך חודש מיום הגשת 6.14.3

  ימים לפי מועד הבחיה הקרוב. 3הערעור ובכתב ולכל המאוחר 

  דוק את הבחיה כולה בעקבות הגשת ערעור ואף להוריד את הציון.. מרצה רשאי לב 6.14.4

  . הכרה בלימודים קודמים 7

  את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו ים לעצמםשומרמאמאט ו/או בי"ס ליגה .  7.1



  
  ומדריכים. ההחלטהמוכר או במכללה למורים לחיוך גופי או במסגרת בית הספר למאמים  במוסד אקדמאי

  .דעתם בלבדבלבד לפי שיקול  מאמאט ו/או בי"ס ליגהלבלימודים קודמים תוה  האם להכיר

  . בכל מקרה, תאי למתן פטור היו כי התקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש 7.2

  שים. 6הפטור איה עולה על 

  פירוט תוכן(ים יש להגיש למהל התלמידים בצירוף גיליון ציוים וסילבוס . בקשה לפטור בגין לימודים קודמ 7.3

  חתומים על ידי מוסד הלימודים האחר. בוסף יפרט התלמיד את שם המרצה ותוכית הלימודים. )הקורס

  במקצוע בגיו יתן הפטור. יזכה את התלמיד בהחזר כספי.לא . כל פטור בגין מקצוע לימוד  7.4

  של מוסדות אחרים, ששימשו בסיס למתן זיכוי אקדמי, לא ישוקללו בציון הגמר. הקורסים יירשמו. ציוים  7.5

  ברמת 'פטור' בלבד.

  . הסמכה וגמולי השתלמות 8

  יהיה זכאי לקבל . תלמיד אשר סיים בהצלחה את לימודיו וקיים את כל התחייבויותיו האקדמיות והכספיות 8.1

  תעודת הסמכה.

  התלמיד סיים קורס עזרה  לקבלת תעודת הסמכה הוא הצגת תעודה/אישור תקפים, המעידים כי. תאי  8.2

  שעות לפחות. 28ראשוה בהיקף 

  . תלמיד שבהכשרתו הוא מורה לחיוך גופי או מאמן בתחום אחר, אשר השלים את כל חובותיו הלימודיים 8.3

  במסלול האישי. והאחרים בתום קורס המאמים, יהיה רשאי להגיש בקשת גמול

  . מורה לחיוך גופי ו/או מאמן בתחום אחר הלומד בקורס מדריכים ומבקש הכרה בשעות הלימוד לגמול 8.4

  במסלול האישי להשתלמות, יגיש את הבקשה באופן אישי לפי תחילת הקורס למרכז הארצי להשתלמויות

  מורים. קבלת הגמול היה באחריות המורה בלבד.

  לימודים ותדפיסי ציוים. אישורי  9

  .. אישורי לימודים ותדפיסי ציוים ייתו אך ורק לתלמידים שהסדירו במלואן את התחייבויותיהם הכספיות 9.1

  חלק מהתדפיסים יופקו כגד תשלום בתעריף שייקבע בכל שה. 

  מיד זכאי לקבל במהלך. תדפיס ציוים משקף את הישגיו האקדמיים של התלמיד במשך שות לימודיו. כל תל 9.2

  לימודיו תדפיס ציוים בעברית תמורת תשלום. תדפיס ציוים לתלמיד פעיל יכלול את כל הקורסים

  אליהם רשם התלמיד ובהם בחן.

  . תלמיד שסיים לימודיו יקבל, ללא תשלום, במצורף למכתב הזכאות תדפיס ציוים. תדפיסים וספים יופקו 9.3

גד תשלום. תדפיס ציוכללים בחישוב הציון הממוצע הסופי.כים לבוגר יכלול את הקורסים ה  

  . תעודת גמר ואישור זכאות תועק לבוגר זכאי במהל התלמידים כגד תעודה מזהה. התעודות שמרות 9.4

  במשרדי מהל התלמידים למשך שה. הפקת תעודה וספת כרוכה בתשלום.



  
  . הפרת משמעת 10

  ה של התקון תחשב כל אחת מהפעולות הבאות:. עבירות משמעת הפר 10.1

  . הפרה של התקון או של ההוראות בדבר שימוש במתקי הקמפוס או מרכז הספורט, לרבות אולמות, 10.1.1

  או מרכז הספורט. הקורסחדרי לימוד ומגרש חיה, פגיעה בזדון או התייחסות ברשלות אל רכוש 

  והל, סדר, חוקי תועה וכו'., מאמאט ו/או בי"ס ליגה . אי ציות לכללי התהגות של  10.1.2

  ריו ועובדיו, או, רשויותיו, מואמאט ו/או בי"ס ליגהממ. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין או הסתרת מידע  10.1.3

  . בקורסתרמית לשם קבלת זכויות  ביצוע מעשה

  , מוריו, עובדיו ותלמידיו.מאמאט ו/או בי"ס ליגה. התהגות שאיה הולמת את כבוד  10.1.4 

  . התהגות העולה כדי הטרדה מיית ו/או התכלות על רקע מיי. 10.1.5

לרכז או התכלות על רקע זה, מתבקשים לפות /. תלמיד אשר רואה עצמו קורבן להטרדה מיית ו 10.1.6
  הקורס.

למיעת הטרדות מייות והתקון למיעת הטרדה מיית. כל מקרה  כל פייה תיבדק בהתאם להוראות החוק
  יועבר

אשר יחליט על המשך הטיפול באירוע בהתאם לסמכויותיו על פי  מאמאט ו/או בי"ס ליגהלידיעת מהל 
  התקון.

  במרכז הספורט. התהגות שאיה הולמת תלמיד, מאמן או מדריך בעת תקופת הלימודים או ההתמחות,  10.1.7

  או מחוצה לו.

  מאמאט ו/או בי"ס ליגה. אי ציות להוראות של רשויות הקמפוס, או העלבת חבר סגל הוראה או ציג  10.1.8

  כתב או כל עבודה אחרת המוטלת על התלמיד . . התהגות בלתי הולמת או הואה בבחיה, בעבודה ב 10.1.9

  . הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון. 10.1.10

  . שימוש במתקי מרכז הספורט ללא היתר, לרבות ברכות השחייה. 10.1.11

  כל מקרה של הפרת משמעת יובא לטיפול מהל -. צעדים אדמייסטרטיביים לפי הדיון בוועדת המשמעת  10.2

  אשר יחליט על המשך ההליכים לפי שיקול דעתו.בי"ס ליגה  מאמאט ו/או

  . טיפול בתלוה על עבירת משמעת 10.3

  מאמאט ו/או בי"ס ליגה. תלוה על עבירת משמעת תוגש על ידי מרצה, עובד או תלמיד למהל  10.3.1

  ם מן המתלון או הערותיעיין בתלוה ואם יראה צורך בכך, יבקש הסברימאמאט ו/או בי"ס ליגה . מהל  10.3.2

  זימון ועדת משמעת או קבלת -להחליט על המשך ההתהלות מאמאט ו/או בי"ס ליגה מהילון. בסמכות 

  החלטה באופן עצמאי.

  שיש מקום לפתוח בהליכים משמעתיים יעביר את המקרה לדיוןמאמאט ו/או בי"ס ליגה מהל . החליט  10.3.3

  רכז הקורסו מאמאט ו/או בי"ס ליגהמהל  לוועדת משמעת. הרכב ועדת המשמעת:



  
  . על אף האמור, לא ישתתף כחבר בוועדת המשמעת אדם הוגע ישירות למהות המקרה הדון בוועדה 10.3.4

  .)למעט רכז הקורס(

  .מאמאט ו/או בי"ס ליגה. מועד הדיון וזימון חברי הועדה, הילון וחברים אחרים, ייקבעו בידי מהל  10.3.5

  חופשות( שייקבע לדיון לא יהיה מוקדם משלושה ימים ולא יעלה על חודש מיום הגשת התלוה לתלמיד המועד

  . )רשמיות ואחרות לא יכללו במיין זה

  והזמה לדיון בועדת משמעת וציון מועד הדיון.  ה תוך ציון עיקרי הפרטים בהלילון תימסר הודעה על התלו

  העתק יישמר בתיקו האישי של התלמיד.

  רשאי לקבוע כי עד התכסות ועדת המשמעת לא יורשה התלמיד להשתתףמאמאט ו/או בי"ס ליגה . מהל  10.3.6

  בשיעורים.

  המשמעת, רשאית הועדה לדון בתלוה שלא בפיו ולהחליט כל החלטה,. לא הופיע הילון בפי ועדת  10.3.7

  על אף העדרו של הילון.

  . כדי לשמור על זכויותיו של תלמיד שזומן לוועדת משמעת, ליהול הליך משמעתי הגון המבטיח 10.3.8

  תחשיפת האמת, תיתן במקרים מיוחדים אפשרות לייצוג משפטי בפי הועדה. זכות הייצוג מוגבל

  התלמיד יצב)ב((לתלמיד קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו; )א(למקרים הבאים: 

  בפי חשש לתוצאות חמורות.

  . עושים 10.4

  . מצא התלמיד אשם בעבירת משמעת, רשאית ועדת המשמעת להטיל עליו אחד או יותר מן העושים 10.4.1

  במתקי מרכז הספורט/ פסילת בחיה ו/או פסילת עבודה/הבאים: התראה/ זיפה/ מיעת שימוש 

  עיכוב תעודה או אישור לימודים/ הרחקה מלימודים לפרק זמן שיוחלט עליו או לצמיתות/ ביטול

  זכויות או הישגים בלימודים/ עוש על תאי/ עוש אחר לפי החלטת הועדה.

  מאמאט ו/או בי"סגרם זק חומרי לרכוש . מצא תלמיד אשם בעבירת משמעת, ועקב מעשה העבירה  10.4.2

  פיצוימאמאט ו/או בי"ס ליגה למרכז הספורט, תהיה ועדת המשמעת רשאית לחייב את התלמיד לשלם  אוליגה 

  בשיעור שלא יעלה על שיעור הזק שגרם עקב העבירה, וזאת בוסף לעוש שיוטל עליו בגין העבירה, כספי

  או במקומו.

  המשמעת תקפה מיום קבלת ההחלטה, תימסר לתלמיד ותתויק בתיקו האישי. . החלטת ועדת 10.4.3

  . החלטת ועדת המשמעת היא סופית ואיה יתת לערעור. 10.4.4

  . בריאות התלמיד 11

  כל תלמיד חייב בביטוח באחת מקופות החולים ועליו לדווח על כך בטופס הרישום -. חברות בקופת חולים  11.1

  .שאיו חבר בקופת חולים לא יוכל להתקבל ללימודיםבעת הרשמתו. תלמיד 



  
  ו/או כל פיצוי . לתלמיד לא ייתן כל פיצוי עבור הוצאות הלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אובדן ימי עבודה 11.2

  מרכז הספורטביטוח צד ג' של  במסגרת אחר בגין זק גופי ו/או ממוי ו/או ברכוש. כל מקרה של זק צד ג' יטופל

  . מדובר בביטוח של מרכז הספורט בלבד שאיושל מרכז הספורט הביטוח ובהתאם לתאי בו התקיים הקורס

  מאמאט ובי"ס ליגה אים חבים בגין כל זק צד ג' שעלות להיגרם בזמן הקורס.  .למאמאט ולבי"ס ליגה קשור 

  ,בקורס. אם חל שיוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו  11.3

  והמשך לימודיו ייבחן. עליו להודיע על כך מיד ובלא דיחוי בכתב למזכירות

  תלמיד אשר פגע בעת שהותו בתחומי מרכז הספורט או בעת פעילותו בשיעורים מטעם -. דיווח על תאוה  11.4

  שעות 24התלמידים תוך  דרש לדווח על פגיעתו לרכז הקורס ולמלא דו"ח תאוה במהלמאמאט ו/או בי"ס ליגה 

  ממועד האירוע גם אם לכאורה, אין בו זק מיידי. 

  ימולא דו"ח התאוה על ידי מהל התלמידים לפי בקשת . במקרה בו בצר מהתלמיד לדווח על התאוה, 11.5 

  התלמיד.

  כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/או פיצוי בגיןם מחויבים אימאט ו/או בי"ס ליגה מא.  11.6

  זולת מתן עזרה ראשוה. ו/או כל פיצוי אחר הגרם בשל פציעת טיפול רפואי קבלת

  תחול על התלמיד בלבד, לרבות האחריות יטוחי. האחריות לחברות בקופת החולים ו/או לכיסוי ב 11.7

  בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא. לתשלום

  בשום חבות בגין מחלה, פציעה זק בגוף ו/אוהתלמיד מודע לכך כי מאמאט ובי"ס ליגה אים אחראים .  11.8

  מכל זק אפשרי שיגרם לתלמיד בזמן פעילות בקורס.ברכוש כתוצאה 

  ומוותר/ת בזאת וויתור מלא םומי מטעמבי"ס ליגה ו טמאמאמעצם רישומו לקורס פוטר התלמיד את .  11.9

  בגין כל זק, גופי או ממוי, שעלול םאו מי מטעמם סופי ומוחלט על כל עילת תביעה היכולה להיות כלפיה

  ו/או מצב מצב המגרש, לרבות טעות בדבר התהלות וארגון, הקורסאו לאחר עקב או במהלך  ולהיגרם ל

  או טעות לאחריות מקצועית ו/אוו/ הקורס,  המאמצים הגופיים הדרשים בזמן בקורסאו הציוד /ו משטח

כמפורט בסעיף  למקרי זקוזאת פרט  לקורסבהקשר ם מי מטעמ ו/או בי"ס ליגהאו /ו רשלות אחרת של מאמאט
11.2.  

  

  . יקיון ושמירה על הציוד 12

  הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן.. התלמיד דרש לשמור על יקיון  12.1

  . אין להכיס מזון או משקאות לכיתות ואולמות הלימוד. 12.2

  ועל יקיוו. פגיעה בצומח והשלכת בדלי מתקן הספורטשלמותו של  . התלמידים קראים לסייע בשמירה על 12.3

  התאם .ייחשבו כהפרת משמעת ויטופלו ב סיגריות ואשפה למקום שאיו מיועד לכך,



  
  . לרשות התלמידים עומדים מתקים וציוד יקרים ביותר. התלמידים דרשים להיות שותפים פעילים 12.4 

  על היקיון ועל האחזקה התקיה של הציוד. בשמירה

  . התלמידים ישמרו על הכללים הבאים: הכיסה לאולמות מותרת רק בבגדי ספורט מלאים אלא אם אושר 12.5

  ורס/המרצה. השימוש במתקים ובאולמות על ציודם, מחוץ למסגרת השיעורים, מחייבאחרת על ידי רכז הק

  וכחות של מדריך או אחראי למתקן ותיאום מוקדם עמו.

  . הקפאה וחידוש לימודים 13

  . תלמיד המבקש להפסיק באופן זמי את לימודיו, יגיש בקשה בכתב למהל התלמידים בפירוט תקופת 13.1

  הסיבות לבקשה. תלמיד שהגיש בקשה להקפאת לימודים ובקשתו אושרה, רשאי לחזורההקפאה המבוקשת ו

  .מאמאט ו/או בי"ס ליגהמללימודים בתום תקופת ההקפאה, ללא צורך בקבלת אישור מיוחד לכך 

  . חזרה ללימודים של תלמיד שבקשת הקפאה שהגיש לא אושרה, או של תלמיד שהודיע על הפסקת לימודים, 13.2

  ובתאים שיקבע.מאמאט ו/או בי"ס ליגה מוה קבלת אישור מיוחד לכך תהיה טע

  . על תלמיד המבקש לחזור ללימודים אחר הפסקה של שה לעבור הליכי הרשמה רגילים. 13.3

  . הכרה בלימודים קודמים של תלמיד המחדש את לימודיו: 13.4

  משה יוכרו כל הקורסים שהשלים לפי. אם התקופה שבין הפסקת הלימודים לחידושם משכה פחות  13.4.1

  הפסקת לימודיו ושקיבל עליהם ציון.

  לחייב את התלמיד לחזור עלמאמאט ו/או בי"ס ליגה  ם. אם משכה ההפסקה יותר משה, רשאי 13.4.2

  שמע ושכבר בחן בהם, וכן לחייבו להשלים השלמות לקבלת תעודת הסמכה .  קורסים שכבר

  . מי שסיים את לימודיו ואיו זכאי לתעודת הסמכה בגין בחיות ו/או חובות לימודיים, תישמר לו הזכות 13.5

  להשלים חובותיו להסמכה למשך שה ממועד סיום לימודיו על פי התוכית המקורית. לאחר שש שים לא

  יהיה תוקף ללימודיו הקודמים .

 


