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הורשה   או /ו ה"סבבי לכך המוסמכים  הגורמים  י“ע ללימודים  שהתקבל מי ייחשב סטודנט  הגדרה: -ית/סטודנט .1

כולל  ו,ללימודי האקדמיות  בדרישות  ועמד  לומד  הוא בו החוג או והמגמה ה"סבבי כללי פ"ע לימודיו את  להמשיך
 .הלימוד  שכר הסדרת 

 .קורס לפתוח שלא הזכות  שמורה ס“לביהם. נרשמיה במספר מותנית  קורס: פתיחת .2
 .דעתם  לשיקול בהתאם  ס“ביה י“ע לשינויים  נתונות  :הלימוד ותוכניות המערכת .3
 תחום  ראש עם  אישית  ושיחה בכתב פניה לאחר  אפשרי  :הלימודים כניתובת שינוי/ה מגמ הוספת/החלפת .4

 .הסטודנט של האקדמי לשלב בהתאם  יישקל הנושאה. המור סטודנטים ובהמלצת 
 אליה השעות  במערכת  שינויים  לבצע סטודנט כל זכאי ללימודים, הראשונים  בשבועיים  שעות: מערכת שינויי .5

 .לעבור מעוניין הוא אליהן בכיתות  פנויים  מקומות  ישנם  שעדיין ובתנאי ,שובץ
 המשך .א' לשנה ל”שכה במסגרת  לבחירתם  מגע מקצוע ללימודי זכאים  סינית רפואה  במסלול  הבוחרים .6

 .ל”שכ ובתוספת  נוסף לימודים  ביום  כרוךבמקצוע המגע, יהיה  המתקדמות  לשנים לימודים 
 :פעילה  והשתתפות בשיעורים נוכחות .7

אלא אם צוין בסילבוס אחרת.  קורס,  בכל מהשיעורים  80% בלפחות  נוכח להיות  חייב סטודנט כל  .א
 בקורס.  הסופי חלק מהציון והנה אקדמית  מטלה מהווה הנוכחות 

 .אחד  חיסורייחשבו כדק',  15של מעל  מות מוקד  ות איחורים או יציא 3  .ב
 הקורס על לחזור וייאלץ בקורס למבחן לגשת  זכאי יהיה לא ת,הנוכחו בדרישות יעמוד  שלא סטודנט  .ג

 .הקורס של ל“משכה 50% בתשלום  ,בשנית 
 הסטודנטים  באישור מנהל –הרלבנטיים בלבד קורסים , בסטודנט רשאי להשלים שיעור במועד אחר  .ד 

 פעמים בסמסטר בלבד. 3ועד 
   150יחויב בתשלום של  –סטודנט שנרשם לסדנא ולא הודיע כי ייעדר, עד יומיים ממועד קיומה   .ה

 את מחויבותו בקורס.  למלאויהיה מחויב להשלימה במועד אחר, על מנת 
  בחינות: .8

  .ה"לשכ והסדירו את  ס,הקור של האקדמיות  בדרישות  עמדואשר  סטודנטים  להשתתף יורשו  .א
 יהיה להגיע במועד אחר. על הסטודנט ודק'  15איחור של מעל בלא תתאפשר כניסה לבחינה   .ב
ו/או להטיל סנקציות   ה הזכות לפסול את הבחינהיתה ה"סביולהעתקות יטופלו בוועדת משמעת   .ג

  בהתאם לשיקוליו.
  שלאה, בהגש איחור של במקרהר. שהוגד  למועד  עד  שנקבעו הקורס ומטלות  עבודות  את  להגיש יש ת:עבודו .9

לא אם צוין אחרת בסילבוס הקורס.  א  250 בסך בתשלום  הסטודנט יחויב ,נהלמה צוות  ראש י“ע מראש אושר
  .הקורס על לחזור הסטודנט יחויבע, שנקב מהמועד  יום  45 על יעלה אשר בהגשה איחור  של במקרה

 הוא הסטודנט י“ע בו והשימוש ומוריו ביה"ס קניין הוא הלימודים  במהלך הנמסר המידע כל ע:המיד חיסיון . 10
 .בו שימוש עשיית  / מידע העברת  על איסור  חלד. בלב אישיות  לימוד  למטרות 

 הקורס על יחזור בחובותיו עמד  לא ואחרות  אקדמיות  מסיבות אשר  סטודנט ם:לימודי שנת/קורס על חזרה  . 11
 .הלימודים שנת  על הצורך ובמידת 

 יינתן לאה, ז זמן פרק לאחרם. התשלו ממועד  בלבד  יום  14 תוך יתאפשר רישום  דמי בגין החזר ם:רישו דמי . 12
 .שהיא סיבה מכל החזר

 :לימודים הפסקת . 13
 עמד  לא או/ו מהתקנון שחרג סטודנט של לימודיו את  להפסיק הזכות  את  לעצמו שומר ביה"ס  .א

 תהאקדמיו בדרישות 
 בכתבלמנהל הסטודנטים  יפנה , בביה"ס לימודיו את  להפסיק מעוניין כלשהי סיבהאשר מ סטודנט  .ב

 אוי (מייל) אלקטרונ  בדואר - ם הדרכי משתי באחת  הסטודנט י“ע תימסר ההודעה .כוונתו על ויודיע
 .אישית  במסירה

 .בלבד  הלימוד  לשכר מתייחס שלהלן בסעיפים  התשלום  החזר ם:לימודי טוליב . 14
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  ההרשמה, מיום  יום  14 בתוך תתקבל הביטול בקשת  באם , 2010"א, תשע הצרכן הגנת  לחוק בהתאם 
 .בקורס המלא הלימוד  משכר 5% -ב המבטל יחויב הקורס, מתחילת  עסקים  ימי 7 עד  ייעשה ובלבד שהביטול

 10%של  בניכוי, ה"לשכ  יוחזר - הלימודים  תחילת  לפני לחודש ועד  יום  14 לאחר  לימודים  ביטול של במקרה. 
 25%של  , בניכויה"לשכ יוחזר - תחילתם  ועד  הלימודים  תחילת  לפני חודש ,לימודים  ביטול של במקרה. 
 50%וריוחז – ל“שנה פתיחת  מתאריך יום  45 עד , הלימודים  תחילת  מיום  ,לימודים  ביטול של במקרה  .   
 לא התלמיד  אם  גם ד, הלימו שכר יוחזר לא - תחילתם  ממועד  יום  45 לאחר  לימודים  ביטול של מקרהב 

 בפועל. השתתף בקורס
  במנהל הסטודנטים. בכתב ההודעה כך על התקבלה בו המועד  הוא הלימודים  ביטול ועד מ 

   : ח עליוןוכ . 15
  :במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את פעילות הקמפוס בנסיבות שאינן תלויות בהנהלת מועדון הספורט כגון

התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב  
מאפשרת את קיום   היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה

הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון הספורט אשר בעטיו לא ניתן לקיים 
, יהיה )להלן: "כח עליון"(את הפעילות או להשתמש במתקני הפעילות הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד 

 להקפיא את לימודיו. הסטודנטזכאי 
 בניכוי החלק היחסי בגין   -  יהיה זכאי להחזר כספי דנט להקפיא את לימודיו, באם לא יהיה באפשרות הסטו

 .מלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה.  250ודמי טיפול בסך  השתתפותו בלימודים 
  אך בצורה מוגבלת (כגון אי פתיחת מתקן כזה או אחר,   ,במקרה בו ניתן יהיה לבצע את פעילות הקמפוסים

לעיל, תפעל  16בנסיבות של כח עליון כפי שהוגדרו בסעיף  ,בישת ציוד מגן, למידה מרחוק וכיוצ"ב)ח
והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות  הנהלת הקמפוס בהתאם למגבלות האפשריות,

 במקרה זה דמי הביטול יהיו בהתאם לתקנון.
  של איש צוות בקורונה ובכפוף להנחיות גורם מוסמך בעניין, במקרה בו חלילה, עקב הדבקות של נרשם או

קבוצה מסוימת מתוך הנרשמים לא תוכל לקיים את הפעילות, הנרשמים מתוך הקבוצה שלגביה ינתנו 
 ההוראות בלבד תהיה זכאית להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בגין ההשתתפות הלימודים.

  במנהל הסטודנטים. בכתב ההודעה כך על התקבלה בו המועד  הוא הלימודים  ביטול מועד 
לימודית הספר ("הקפאה"  בבית  לימודיו את  מעוניין "להקפיא" כלשהי שמסיבה סטודנט לימודים: המשך דחיית . 16

 .לימודיו מתחילת  יום  14 עד  לאישור בכתב למנהל הסטודנטים  יפנה כספי) בהחזר מזכה לא  זה הליך - בלבד 
שומר  הספר בית  לימודיו. את  הפסיק בה מהשנה לשנה נשמרות  הסטודנט של זכויותיו הבקשה, ותאושר במידה
 .לימודיו את  לחדש המבקש סטודנט כל של ידיעותיו את  לבחון הזכות  את  לעצמו

 .בלבד עיון ספריית  הנהו רהספ בבית  הסטודנטים  כלל את  משרתת  הספרייה ה:ספריי . 17
 בית  דרך ה,משלימ ברפואה טיפולים  מתן ידי על לקהילה תורמים  הספר בבית  הסטודנטים  ת:חברתי מעורבות . 18

 .הלימודים  מתכנית  חלקת, כובהתנדבו שונים  במוסדות  הספר
 מוכרות  ת,המקצועיו הלימוד  תכניות  לבוגרי הניתנות  ר,הספ בית  של הסמכה תעודות  ת:מקצועי אחריות ביטוח . 19

 .מקצועית  אחריות  פוליסת  לצורך הביטוח חברות  י“ע
 או/ו זה לתקנון ציות  אית. המשמע בתקנון כמוגדר המשמעת  כללי מילוי על יקפיד  סטודנט כל ה:ועניש משמעת . 20

 הקמפוס בתנצי ן.בתקנו המפורטים  לעונשים  צפוית), והתנכלו מינית  הטרדה לרבות  (פלילית  עבירה ביצוע
 .ענבל חן, מנהלת הקליניקה  – מיניות בהטרדות לטיפול

 .הסמכה תעודת  קבלת  לפני ם,הלימודי במסגרת  שלא לטפל ס“ביה תלמידי על מוחלט איסור חל . 21

  

 מסמך כי לי ידוע מחויבת אליו בחתימתי כאן.ו ס“ביה תקנון עיפיס כלאת  ת/ומאשר מ/ההנני מסכי  
 באתר קמפוס ברושים. המלא בתקנון להתעדכן ובאחריותי בלבד ס“ביה תקנון תקציר הינוזה 
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