אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי
אלקטרו י ,אופטי ,מכ י או אחר את תק ון זה במלואו או חלקו ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת מכללת
רידמן בע"מ .למען הסר ספק מובהר כי שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתק ון זה ובאמור בו אסור בהחלט ,אלא
באישור מפורשת בכתב ומראש ממכללת רידמן בע"מ.
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תק ון הרשמה מכללת רידמן בע"מ
 .1תחולה
תק ון הרשמת סטוד טים )להלן" :התק ון"( מסדיר את כללים החלים בקשר עם ההרשמה
והלימודים במכללת רידמן בע"מ )להלן" :המכללה" או "מכללת רידמן"( ויחול על כלל המועמדים,
ה רשמים והסטוד טים במכללת רידמן )להלן" :סטוד ט"(.
קריאת כל המידע בעיון רב חשובה מאד והכרחית ובכוחה לפשט את הת הלות של הסטוד ט לרבות
מול המכללה ,החל מהשלב בו טרם רשם ועד סיום לימודיו במכללה ,וכן למ וע ממ ו עלויות
מיותרות ואובדן זמן יקר.
ה הלת המכללה והצוות שלה ,מאחלים לכם הרשמה קלה ומהירה ולימודים מה ים.
 .2דרכי הרשמה
 2.1ההרשמה למכללת רידמן תיעשה בכתב ,באמצעות מילוי וחתימה על טופס הרשמה.
2.1.1

הרשמה פרו טאלית  -הרשמה פרו טאלית הי ה הרשמה שה רשם מבצע כשהוא יושב
יחד עם ציג המכללה ובין היתר חותם על טופס ההרשמה .סטוד ט שכבר ביצע בעבר
הרשמה פרו טאלית יכול מאותו רגע ואילך להירשם הרשמה טלפו ית מבלי להגיע כלל
אל המכללה אולם הוא אי ו חייב לעשות זאת ובאפשרותו להמשיך ולהירשם הרשמה
פרו טאלית.

2.1.2

הרשמה "מרחוק"  -בהרשמה מרחוק על המועמד למלא את טופס ההרשמה ולשלוח
את הטופס חתום במייל או בפקס למזכירות הסטוד טים ולאחר ביצוע האמור
להירשם טלפו ית.

 2.2מובהר כי ההרשמה אי ה מהווה קבלה ללימודים וכי הקבלה ללימודים במכללה מות ית
בעמידה בקריטריו ים ש קבעו על ידי המכללה לבתי הספר ,למגמות ולקורסים השו ים של
המכללה .המכללה רשאית אך לא חייבת לזמן מועמד שאי ו עומד באחד מהקריטריו ים של
ת אי הקבלה לראיון אישי עם מ הל/ת השלוחה ובמידת הצורך עם ראש המגמה .המכללה
תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי האם הסטוד ט עומד בת אי הקבלה או לא.
2.3

הצהרה והתחייבות לצורך קבלת מידע ,שימוש בשירותים מקוו ים והרשמה מקוו ת
בחתימתי על הצהרה והתחייבות שבטופס ההרשמה א י מסכים ,מצהיר ומתחייב כי:
2.3.1

המכללה וכל מי מטעמה רשאים לשלוח אלי לכתובת הדואר האלקטרו י ולמספר
הטלפון ה ייד שמסרתי למכללה ,כל הודעה ו/או תזכורת ו/או עדכון ב ושאים שו ים,
לרבות אך לא רק :קבלה ללימודים ,מועדי מפגשים ושי ויים בהם ,חומרי לימוד ,מידע
על ציו י ועוד ,ובאחריותי המלאה והבלעדית להתעדכן בהן.

2.3.2

מוטלת עליי האחריות הבלעדית לעדכן את המכללה באופן מיידי ביחס לכל שי וי
בפרטים של כתובת הדואר האלקטרו י ומספר הטלפון ה ייד שלי .אוודא בכל עת כי כל
פרטי תיבת הדואר האלקטרו י שלי שמסרתי למכללה הי ם מדויקים וכי יש לי גישות
שוטפת לתיבה זו .ככל שאגלה תקלה ,אסדיר אותה באופן מיידי או לחלופין אפ ה
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למכללה באופן מיידי לצורך מתן פרטי תיבת דואר אלקטרו י חלופית או בבקשה
להקפאת קבלת שירותים מקוו ים מהמכללה עד להסדרת הבעיה.
 2.3.3א י אחראי לשמור ולאבטח את ה גישות לדואר האלקטרו י שמסרתי למכללה
ולהשתמש בו מול המכללה בעצמי בלבד ,וא י פוטר/ת את המכללה מכל חבות ו/או
אחריות בגין כל מעשה או מחדל של המכללה ומי מטעמה בקשר עם השימוש בתיבת
הדואר מול המכללה .כך לדוגמה המכללה לא תהיה אחראית בגין כל פעולה שתבצע
המכללה בהתאם לבקשות שתתקבל ה באמצעות תיבת הדואר האלקטרו י האמורה.
2.3.4

כל האמור לעיל ולהלן בקשר לשימוש בתיבת הדואר האלקטרו י שלי ו/או אתר
האי טר ט של המכללה ,יחול בשי ויים המחויבים גם ביחס לכל פעולה שלי מול
המכללה באמצעות הטלפון.

2.3.5

מסר לי כי אתר המכללה הי ו אתר מאובטח וכי המכללה עושה מאמצים גדולים
לשמור עליו ככזה ,עפ"י הסט דרטים הגבוהים ביותר .כמו כן ,ידוע לי שברגע שהמידע
עובר למחשב שלי ,האחריות להג ה על המידע היא שלי בלבד וא י מתחייב לעשות את
כל המתחייב על מ ת להגן על מידע זה.

2.3.6

א י מודע לכך כי המכללה אי ה יכולה להבטיח חסי ות מוחלטת מפ י חדירות או
יסיו ות חדירה לאתר המכללה ולמחשביה ,סיו ות לחשיפת מידע או לשבש את
פעילות מחשבי המכללה .לפיכך א י מתחייב כי אם למרות אמצעי האבטחה ש וקטת
המכללה יעלה בידי גורם כלשהו לחדור לאתר המכללה או מחשביה ,לרבות למידע
הקשור לסטוד טים שלה ,או חלילה יעלה בידי גורם כזה להשתמש לרעה במידע כזה,
לא תהיה לי או למי מטעמי כל טע ה ,תביעה או דרישה והמכללה וכל מי מטעמה יהיו
פטורים מכל אחריות ו/או חבות כלפי ו/או כלפי כל מי מטעמי.

2.3.7

ידוע לי כי למטרת קבלת שירותיה המקוו ים של המכללה אקבל מאת המכללה קוד
סודי וקוד משתמש.

2.3.8

רק א י אחראי לשמירת הסודיות של הקוד הסודי של קוד המשתמש ושל הסיסמה
האישית ,א י מתחייב ל קוט בכל האמצעים הסבירים לשמירה מפ י אחרים ,על
הסיסמה ועל קוד המשתמש האישיים שלי וכן על הקוד הסודי ש מסר לי ע"י המכללה
וזאת על מ ת להבטיח שימוש בהם על ידי בלבד .ידוע לי כי אין לשמור תו ים ו/או
פרטים אלו במקום גלוי ,ובמיוחד לא בסמוך למחשב.

2.3.9

א י מתחייב שבכל מקרה של חשיפת או שימשו בקוד המשתמש ו/או הסיסמה האישית
שלי ו/או הקוד הסודי שלי על ידי אחרים  -וכן בכל מקרה של חשש לחשיפה כזו -
אחליף את קוד המשתמש ו/או את הסיסמה האישית באתר המכללה וכן אפ ה
למכללה לצורך קבלת קוד סודי חדש.

 2.3.10בתום כל שימוש באתר המכללה א י האחראי הבלעדי להסיר ממסך המחשב בו
השתמשתי ,את המידע ו/או את תו י הזיהוי ו/או כל תון אחר שעלולים לאפשר גישה
למידע ו/או לשירות ע"י אחרים ,וא י פוטר את המכללה מכל אחריות ו/או חבות אם
לא אעשה כך.
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 2.3.11בכל מקרה של חשיפה או שימשו בקוד המשתמש ו/או הסיסמה האישית שלי ו/או
הקוד הסודי שלי על ידי אחרים המכללה וכל מי מטעמה פטורים מכל אחריות ו/או
חבות וא י מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טע ה ו/או תביעה גד המכללה וכל מי
מטעמה בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לכך.
 2.3.12ידוע לי שהאחריות לוודא שפעולות שאעשה באמצעים מקוו ים מול המכללה ,ייקלטו
במחשב המכללה באופן תקין הי ה שלי בלבד ובאחריותי הבלעדית .א י מתחייב לבדוק
בסמוך לביצוע פעולות כאלה את הקליטה התקי ה של ה תו ים כפי שהתכוו תי וככל
שאגלה טעות כלשהי ,אתקן אותם או במידה שתיקון על ידי אי ו אפשרי אפ ה מיידית
למכללה על מ ת לעדכן בדבר ההבדל בין הפרטים המוצגים לבין הפרטים המבוקשים.
 2.3.13במקרה של שימוש שלא כדין מצידי בשירותים המקוו ים של המכללה ו/או שימוש
ב יגוד לתק ו י המכללה ו/או שימוש הגורם זק למכללה ,רשאית המכללה עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי לחסום בפ י את השימוש בשירותים אלה וא י מוותר באופן סופי
ומוחלט על כל טע ה ו/או תביעה גד המכללה ו/או גד כל מי מטעמה בגין חסימת
שימוש כזו.
 2.3.14במהלך שימושי באתר המכללה אעשה את כל הפעולות ה דרשות כדי לוודא שהמחשב
שלי קי מוירוסים ,סוסים טרויא ים וכל תוכ ה או קוד המשמשים להפרעה ,שאיבת
מידע ,השמדה ומחיקה של תוכ ה ,חומרה ורשתות תקשורת.
 2.3.15לא אעשה כל מעשה או מחדל העלולים לפגוע בכל דרך בשרתים של המכללה ו/או
באתר המכללה ו/או במחשבי המכללה ו/או במחשבי הסטוד טים של המכללה .ידוע לי
שמעשים אלה אסורים ועשויים להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית.
 2.3.16א י מתחייב להימ ע מ יצול מחשבי ו/או שרתי המכללה ו/או מחשבי הסטוד טים
לצורך משלוח "דואר זבל" ו/או דואר אלקטרו י מסחרי ו/או דואר  spamו/או מכתבי
שרשרת .א י מתחייב להימ ע מביצוע כל מעשה ו/או מחדל העלולים לגרום זק
למשתמשים ברשת האי טר ט.
 2.3.17ידוע לי כי כל החומר המופיע באתר המכללה ,לרבות ,אך לא רק :לוגו המכללה ,שמות
הקורסים ו/או כל פעילות אחרת מטעם המכללה ,סימ י המסחר ,סמלים ,גרפיקה,
תמו ות ,טבלאות ,מידע ,טקסטים ,קבצי מדיה ,קבצי וידאו ואחרים ,הי ם ק יי ה
הרוח י של המכללה וזכויות היוצרים הכלכליות והמוסריות בהם הי ם של המכללה.
אשר על כן חל איסור מוחלט על העתקתם או על כל שימוש בהם ללא אישור מראש
עדכ י ובכתב מה הלת המכללה.
 2.3.18ידוע לי כי גם לוגו ,סימ י המסחר ,סמלים ,גרפיקה ,תמו ות ,טבלאות ,מידע ,טקסטים,
קבצי מדיה ,קבצי וידאו ואחרים של צדדים שלישיים אשר ייתכן וכלולים באתר
המכללה ,הי ם ק יי ם הרוח י של אותם צדדים שלישיים וחל איסור מוחלט גם על
העתקתם או על כל שימוש בהם ללא אישור עדכ י ובכתב מבעלי הזכויות בהם.
 2.3.19א י האחראי הבלעדי על אי דיוקים ,טעויות הקלדה ושגיאות אחרות שאעשה בפעולות
מקוו ות מול המכללה .לפיכך ידוע לי שהמכללה לא תבצע כל החזר כספי בגין טעויות
ושגיאות כאמור.
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 2.3.20בכל מקרה בו ארשם למכללה "הרשמה מרחוק" ו/או בכל פעולה אחרת שאבקש לבצע
מול המכללה "מרחוק" ,אזדהה מול המכללה באמצעות הקוד הסודי ופרטים וספים
ככל שאתבקש לתיתם ,וא י מבקש מהמכללה להתייחס להתחייבותי באמצעות
ההזדהות כמפורט לעיל ו/או להתחייבות באמצעות לחיצה על כפתור "א י מסכים"
)ב וסח זה או ב וסח דומה( ו/או להתחייבותי בשיחת טלפון מול ציג המכללה )להלן:
"התחייבות מקוו ת"( כאל התחייבות ש עשתה על ידי באופן אישי בחתימתי.
 2.3.21ה י מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טע ה ו/או תביעה גד המכללה ו גד כל מי
מטעמה בגין ההשלכות של כל מעשה ו/או מחדל הקשור להתחייבות מקוו ת שלי
כאמור ,וכן לוקח על עצמי את האחריות המלאה ומתחייב לשפות ו/או לפצות את
ה יזוקים בגין זקים העלולים להיגרם עקב כך למכללה ולכל מי מטעמה.
 2.3.22אישור המכללה על הרשמה או על כל פעולה אחרת שלי ,שהמכללה תשלח אלי בדואר
האלקטרו י ,ייחשב כאישור שהתקבל אצלי באופן אישי בחלוף  24שעות ממשלוח
ההודעה .ידוע לי שעלי לבדוק את תיבת הדואר האלקטרו י שלי באופן שוטף לפחות
פעם ביום ,על מ ת לקבל ולטפל בהודעות מהמכללה.
 2.3.23א י מאשר כי קראתי וכי הב תי את כל האמור לעיל ולהלן בהצהרה והתחייבות זו ,וכי
א י מסכים לכל האמור בה .ידוע לי כי המכללה עשויה לפרסם מעת לעת שי ויים
ועדכו ים בתק ון ההרשמה בכלל ובהצהרה והתחייבות זו בפרט וא י מקבל על עצמי
את האחריות להתעדכן בהם ולהיות כפוף להם בכל עת.
 2.3.24בכל מקרה בו אפעל ב יגוד לאמור בהצהרה והתחייבות זו ו/או בכל מקרה בו לא אפעל
בהתאם למתחייב מהצהרה והתחייבות זו ,ה י מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טע ה
ו/או תביעה גד המכללה ו גד כל מי מטעמה בגין ההשלכות של כל מעשה ו/או מחדל
כאלו וכן לוקח על עצמי את האחריות המלאה ומתחייב לשפות ו/או לפצות את
ה יזוקים בגין זקים העלולים להיגרם עקב כך למכללה ולכל מי מטעמה.
 2.3.25על סמך כל האמור לעיל ולהלן ,ה י מבקש מהמכללה לאפשר לי מעתה ואילך קבלת
מידע ,שימוש בשירותים מקוו ים שו ים והרשמה מרחוק.
 2.4שכר לימוד
שכר הלימוד לש ת תשע"ט יקבע עד לתאריך ה 01.05.2018-ו יתן להתעדכן בו במזכירות
הסטוד טים .יודגש ,כי השיבוץ למערכת השעות מות ה בהסדרה מלאה של שכר הלימוד.
שכר הלימוד המפורט בתק ון זה מתייחס לכל המקומות בהם מתקיימים לימודי המכללה
פרט לאילת .שכר הלימוד באילת אי ו כולל מע"מ אולם מגלם בתוכו עלויות וספות
וספציפיות ה ובעות מקיום הלימודים באילת.
2.4.1

ההסדר הכספי:
.2.4.1.1

דמי ההרשמה על סך .₪ 500

.2.4.1.2

שכר הלימוד יתן לתשלום באחת מן הדרכים הבאות:
א .פריסת תשלומים באמצעות המחאות או כרטיס אשראי :יתן לשלם
בתשלומים ללא ריבית והצמדה ובת אי שבכל מקרה התשלום
5
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הראשון יפרע לא יאוחר מתחילת הלימודים התשלום האחרון יפרע עד
חודש לפ י מועד סיום הלימודים )לע יין זה מועד סיום לימודים
משמעו המועד בו מתקיים השיעור האחרון של הקורס/תכ ית
הלימודים הרלוו טית(.
ב .תשלום במזומן.
ג .תשלום על ידי קרן השתלמות :סטוד טים הלומדים באחת מהש ים
על חשבון קרן ההשתלמות למורים ,ימלאו טופס "הרשאה לחיוב
חשבון בהוצאות שכר לימוד" של הב ק הבי לאומי הראשון .הכסף
ייגבה ישירות מקרן ההשתלמות .לידיעת הסטוד טים :אם קרן
ההשתלמות לא מכסה את שכר הלימוד במלואו ,ישלם הסטוד ט את
ההפרש.
ד .תשלום על ידי הלוואה באמצעות קרן שכ"ל  :סטוד טים המעו יי ים
להגיש בקשה להלוואה באמצעות קרן שכ"ל יכ סו לאתר הקרן
בכתובת  www.sachal.co.il/reidmanבתוך מספר ימים יקבלו שיחה
מ ציגי הקרן שתפ ה אותם לב ק בו יפתח חשבון ההלוואה .לאחר
שהסטוד ט ייגש לב ק יעברו כספי ההלוואה לתשלום שכ"ל המכללה.
עד לקבלת שכ"ל במכללה חייב הסטוד ט בשכ"ל.
 2.5השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים כפופה לקיום כל הת אים כדלקמן:
2.5.1

מילוי טופס ההרשמה ,שאלון הקבלה ושאלון בריאות.

2.5.2

קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממזכירות הסטוד טים.

2.5.3

תשלום דמי הרישום והסדרת שכר הלימוד במלואו.

 2.6שי ויים בהרשמה החל מפתיחת המסלול /הקורס
2.6.1

החלפת מסלול במסלול -סטוד ט המעו יין להחליף מסלול לימודים אחד במסלול
לימודים אחר – בקשה להחלפת מסלול תוגש בכתב .החלפת מסלול תעשה אך ורק על
בסיס מקום פ וי ותוך חובת עמידה בקריטריו ים ה דרשים על ידי המכללה לקבלה
למסלול/לקורס החדש.
החלפת מסלול עד המפגש הרביעי בקורס הראשון במסלול הי ה ללא חיוב בגין עצם
החלפת המסלול אולם בכפוף לאמור בסעיף  2.7.2להלן.
החלפת מסלול לאחר המפגש הרביעי בקורס הראשון במסלול הסטוד ט יכ ס ל והל
ביטול/הפסקת לימודים והרשמה מחדש )בהתאם לסעיף  2.5להלן(.

2.6.2

בכל מקרה של החלפת מסלול כאמור ,ייערך חישוב מחדש של שכר הלימוד ושל
הה חות שלהן זכאי הסטוד ט .אם כתוצאה מהחלפה וצרה יתרת חוב לסטוד ט ,יהיה
עליו להסדירה באופן מיידי וכת אי להחלפת המסלול .אם וצרה יתרת זכות עקב
ההחלפה תישמר יתרת זכות זו לסוף ש ת הלימודים ותועבר כיתרה לש ת הלימודים
הבאה )ולא יחולו עליה ה חות קיץ/רישום מוקדם/מזומן(.
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2.7

ביטולים/הפסקת לימודים
2.7.1

לתשומת לבך הפסקת לימודים אי ה פוטרת מחובת תשלום שכר הלימוד .החזר שכר
לימוד י תן רק במקרה של הודעה רשמית בכתב על ביטול לימודים בהתאם לסעיף
 2.7.2להלן ובכפוף בהתאם לת אים המפורטים בסעיף  2.7.3להלן.

2.7.2

סטוד ט המעו יין לבטל את לימודיו חייב להודיע למכללה בכתב על החלטתו תוך ציון
סיבה מפורטת .המועד הקובע לרבות לטובת בחי ת הזכאות להחזר כספי הוא יום
קבלת ההודעה בכתב במכללה .הת הגות ,לרבות אי הגעה לשיעורים או הודעה בעל
פה ,לרבות טלפו ית ,לא תיחשב כביטול.
במקרה של ביטול לימודים כאמור יחוייב הסטוד ט בתשלום בהתאם לאמור בטבלה
להלן )היתרה משכר הלימוד ששולם על ידי הסטוד ט בפועל ,ככל שתיוותר ,תוחזר לו(:

2.7.3

ביטול
א.

בעסקה רגילה:
תוך  14יום ממועד חתימת טופס ההרשמה
ובלבד שהביטול יעשה  14ימים שאי ם ימי
מ וחה לפחות לפ י מועד תחילת
הקורס/מסלול*
בעסקת מכר מרחוק בלבד:
תוך  14יום שתחילתם במאוחר ,ובלבד
שהביטול יעשה  2ימים שאי ם ימי מ וחה
לפחות לפ י מועד תחילת הקורס/מסלול*

ב.

בתוך  14יום ממועד חתימת טופס ההרשמה
ומועד הביטול חל במהלך  14ימים שאי ם
ימי מ וחה לפ י מועד תחילת הקורס/
מסלול*
אחרי  14יום ממועד חתימת טופס
ההרשמה ועד חודש לפ י מועד פתיחת
הקורס/מסלול*
אחרי  14יום ממועד חתימת טופס
ההרשמה אך בתוך חודש לפ י מועד פתיחת
הקורס/מסלול*
תוך  45יום שתחילתם במועד פתיחת
הקורס/מסלול*

ג.
ד.
ה.
ו.

2.7.4

2.7.5

מועד הביטול

בחלוף  45ימים שתחילתם במועד פתיחת
הקורס/מסלול*

הסכום בו יחויב
הסטוד ט

 5%משכר הלימוד המלא
)לפ י ה חות( או ב₪ 100 -
לפי ה מוך מבי יהם

 25%משכר הלימוד בפועל
או ב ₪ 500 -לפי הגבוה
מבי יהם
 5%משכר הלימוד בפועל או
ב ₪ 500 -לפי הגבוה
מבי יהם
 25%משכר הלימוד בפועל
או ב ₪ 500 -לפי הגבוה
מבי יהם
 50%משכר הלימוד בפועל
או ב ₪ 500 -לפי הגבוה
מבי יהם
חיוב במלוא שכר הלימוד
ואין זכאות להחזר כספי

לצורך האמור לעיל יובהר כי שכר הלימוד שחויב הסטוד ט בפועל משמעו שכר הלימוד
לאחר ה חות .כך לדוגמה ,במקרה שבו שכר הלימוד עומד על  ₪ 11,000ו ית ה
לסטוד ט ה חה בסך של  ₪ 1,000הרי ששכר הלימוד שחויב בו בפועל הסטוד ט עומד
על סך של  .₪ 10,000כך במקרה שהסטוד ט ביטל את הלימודים בהתאם לסעיף מש ה
ב' לעיל הרי שהסטוד ט יחויב בסך  ₪ 2,500בגין הביטול.
כמו כן ,יובהר כי במקרה בו ית ה מלגה לסטוד ט שכר הלימוד שחויב בו בפועל יחושב
משכר הלימוד ב יכוי המלגה .כך לדוגמה ,במקרה בו שכר הלימוד עומד על סך של
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 ₪ 12,000והסטוד ט קיבל מלגה בסך של  ₪ 2,000הרי שבמקרה שהסטוד ט ביטל את
הלימודים בהתאם לסעיף ב' לעיל הרי שהסטוד ט יחויב בסך של ₪ 2,500כמו כן,
במקרה כאמור המלגה תבוטל והסטוד ט ישיב למכללה את המלגה שקיבל ככל שיקבל.
2.7.6

סטוד ט שיבטל את הרשמתו מכל סיבה ובכל מועד ,למעט במקרה של ביטול לפי סעיף
מש ה א' בטבלה לעיל ,אי ו זכאי להשבת דמי ההרשמה בסך  ₪ 500או סכום אחר
ששולם על ידו בגין דמי הרשמה.

2.7.7

לע יין ביטול קורס ו/או מסלול ,מובהר כי מסלול הלימודים מהווה יחידת לימוד אחת,
כך שביטול לימודים במסלול תזכה בהחזר שכ"ל כאילו בוטלה יחידת לימוד אחת.
בהתאם לכך ,בין היתר ,מועד פתיחת המסלול לע יין בחי ת הזכאות להחזר שכר לימוד
הי ו מועד פתיחת הקורס הראשון במסלול.
על אף האמור לעיל ,במקרה של ביטול של קורסים אי ט סיביים לאחר תחילת
הלימודים דמי הביטול בהם יחוייב הסטוד ט הי ם כמפורט להלן:

2.7.8

-

ביטול עד השיעור השישי וכולל – הסטוד ט יחוייב ב 50%-משכר הלימוד בו
חוייב בפועל.

 ביטול החל מהשיעור השביעי – אין זכאות להחזר כספי כלשהו.קורסים אי ט סיביים משמעם קורסים בהם הלימודים מתקיימים ביותר ממפגש
אחד בשבוע.
2.7.9

במידה ולצורך ביצוע ההחזר יידרשו שליפת יידרשו שליפת שיקים /ביטול עסקת
אשראי -יחוייב הסטוד ט בעמלות.

 2.8הפסקת לימודים מצד המכללה
 2.8.1המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודי הסטוד ט בשל אי התאמה
למסגרת הלימודים ו/או אי עמידת הסטוד ט בדרישות הלימודים .במקרה של הפסקת
לימודים על ידי המכללה כאמור תיתן המכללה לסטוד ט החזר חלקי יחסי של שכר
הלימוד בפועל ששולם על ידו.
2.8.2

המכללה זכאית להפסיק ללא החזר שכר הלימוד את לימודיו של סטוד ט במקרים
הבאים:
 .2.8.2.1הסטוד ט הצהיר הצהרה חלקית או שקרית לרבות לע יין מצבו הרפואי
במסגרת שאלון הבריאות.
 .2.8.2.2אי קיום הלי המכללה על ידי הסטוד ט.
 .2.8.2.3ביצוע עבירת משמעת על ידי הסטוד ט.
 .2.8.2.4אי תשלום שכר לימוד.

2.8.3

המכללה רשאית שלא לפתוח קורס ו/או מסלול לימודים עקב מיעוט רשמים .במקרה
של אי פתיחת קורס או מסלול הלימודים על ידי המכללה עקב מיעוט רשמים
הסטוד ט יהיה זכאי להחזר שכ"ל הלימוד ששולם על ידו בגי ם בלבד ומבלי שיהיה
זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין אי פתיחת הלימודים כאמור.
8
© כל הזכויות שמורות למכללת רידמן בע"מ

 2.9הקפאת הרשמה לקורס במסלול
2.9.1

סטוד ט ש רשם למסלול לימודים ומעו יין להקפיא קורס אחד או יותר השייכים
למסלול לימודיו יוכל לעשות זאת בהודעה בכתב על גבי טופס ייעודי במזכירות
המכללה ובכפוף לת אים הבאים:
 .2.9.1.1הגיש בקשה בכתב עד  30יום לפ י תחילת הלימודים  -יהיה זכאי ללמוד את
הקורס/מסלול בשתי ש ות הלימודים העוקבות בלבד ללא תשלום וסף.
 .2.9.1.2הגיש בקשה בכתב במהלך  29יום לפ י תחילת הלימודים והקורס/מסלול
עדיין טרם התחיל  -יהיה זכאי ללמוד את הקורס/מסלול בשתי ש ות
הלימודים העוקבות בלבד ללא תשלום וסף ועל בסיס מקום פ וי.
 .2.9.1.3הגיש בקשה בכתב לאחר תחילת הקורס/המסלול ולפ י השיעור הרביעי יהיה
זכאי ללמוד את הקורס/מסלול בשתי ש ות הלימודים העוקבות בתוספת
תשלום של  25%ממחיר הקורס/מסלול ,המעודכן ליום תחילת
הקורס/המסלול הרלוו טי בש ית ,על בסיס מקום פ וי.
 .2.9.1.4הגיש בקשה בכתב לאחר תחילת הקורס/המסלול והחל מהשיעור הרביעי
יהיה זכאי ללמוד את הקורס/המסלול בש תיים העוקבות בתוספת תשלום
של  50%ממחיר הקורס/המסלול ,המעודכן ליום תחילת הקורס/המסלול
הרלוו טי בש ית ,על בסיס מקום פ וי.
 .2.9.1.5לע יין סעיף זה מועד תחילת הלימודים במסלול הוא מועד תחילת הקורס
הראשון במסלול.
 .2.9.1.6המכללה אי ה מתחייבת כי קורס/מסלול שהוקפאו יפתח בש ות הלימודים
העוקבות או לאחריהן.
 .2.9.1.7מובהר כי לא יי תן החזר כספי על קורסים/מסלולים מוקפאים
 .2.9.1.8לא יתן להעביר יתרת זכות שקיימת במכללה מסטוד ט לסטוד ט ,פרט
לסטוד ט שהי ו בין משפחה מדרגה ראשו ה .לע יין זה בן משפחה מדרגה
ראשו ה משמעו "בן זוג ,הורה ,ילד ,אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה.

 2.10מעבר מקורס מתוקשב לקורס פרו טלי
 2.10.1סטוד ט רשאי להרשם לקורס פרו טאלי גם לאחר מועד פתיחתו אך לא יאוחר מ 6 -
שבועות לפ י מועד הבחי ה בקורס.
 2.10.2סטוד ט רשאי לעבור מקורס פרו טלי לקורס מתוקשב לא יאוחר מתום המפגש
הרביעי.
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 2.10.3יתן לעבור מקורס מתוקשב לפרו טלי כל עוד הסטוד ט יעמוד בחובת ה וכחות ולא
יתאפשר מעבר מקורס מתוקשב לפרו טלי אם במועד המעבר לא ותרו מספיק
שיעורים כדי לקיים את חובת ה וכחות ה דרשת.
 2.11חזרה על קורס /ש ת לימודים
 2.11.1סטוד ט שלא קיבל ציון עובר בקורס ,ייאלץ לחזור על הקורס ו/או על ש ת הלימודים
בהתאם להחלטת מרכז המגמה ו/או מ הל השלוחה .סטוד ט ש כשל בקורס יוכל
לחזור על הקורס בתשלום כמפורט להלן בכפוף לעמידה בכל הת אים הבאים:
 .2.11.1.1שילם שכר לימוד מלא על הקורס בעבר.
 .2.11.1.2מילא את מטלות הקורס.
 .2.11.1.3עמד בחובת ה וכחות.
 2.11.2שכר לימוד מופחת לקורסים חוזרים הי ו על בסיס מקום פ וי .שכר לימוד מופחת
לקורסים חוזרים הי ו בהתאם ובכפוף לאמור להלן:
קורס מעשי
 .2.11.2.1סטוד ט ש כשל בקורס מעשי אותו למד ברידמן וחוזר עליו בש ת הלימודים
ה וכחית  -ישלם שכר לימוד בסך השווה ל  50%משכר לימוד בגין הקורס.
 .2.11.2.2סטוד ט המבקש לחזור על קורס ש למד על ידי הסטוד ט ברידמן במהלך
חמש ש ות הלימוד האחרו ות – ישלם  50%משכר הלימוד בגין הקורס.
קורס עיו י
 .2.11.2.3סטוד ט ש כשל בקורס עיו י אותו למד ברידמן וחוזר עליו בש ת הלימודים
ה וכחית או העוקבת בלבד 25% -משכר הלימוד על בסיס מקום פ וי בלבד !
 .2.11.2.4סטוד ט ש כשל בקורס עיו י אותו למד ברידמן במהלך שלוש הש ים
האחרו ות  -ישלם רק  50%משכר לימוד ,על בסיס מקום פ וי בלבד !
 .2.11.2.5קורס עיו י ש למד במכללה אחרת ולסטוד ט פטור אקדמי –  50%עלות שכר
לימוד ??.אין לזה התייחסות ב והל שכר לימוד
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.2.11.2.6
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יתן לדעת אם קורס עיו י או מעשי בהתאם לאפיון המופיע לכל קורס במערכת מידע
לסטוד ט.
 2.11.3הרישום לקורס במחיר מוזל בהתאם לאמור לעיל הי ו על בסיס מקום פ וי בלבד .על
בסיס מקום פ וי" – יקבע בחלוף ארבעה שבועות שתחילתם במועד תחילת הקורס.
 2.11.4סטוד ט הפורש מקורס חוזר אי ו זכאי להחזר כספי כלשהו .סטוד ט ה רשם לקורס
חוזר בה חה כאמור לעיל אי ו זכאי לכל ה חה וספת על הה חה שקיבל.
 2.11.5יתן לחזור על קורס עיו י ומעשי תחת מסלול הה חות פעם אחת בלבד.
 .3לתשומת לב:
3.1

בכל בירור לגבי שכר הלימוד יש לפ ות למזכירות הסטוד טים בשלוחה.

 3.2חובות שלא ייפרעו יועברו לטיפול משפטי ,ועל החייב יהיה לשאת בהוצאות הכרוכות בגביית
החוב .לא יי תן שירות לסטוד ט החייב שכר לימוד למכללה.
 3.3סטוד ט שתהיה בחשבו ו יתרת זכות ,תועבר היתרה לזכות חשבו ו בש ה העוקבת.
 .4כללי
 4.1השימוש בלשון זכר בתק ון זה עשה מטעמי וחות בלבד והכוו ה לש י המי ים כאחד .האמור
לעיל ביחיד כולל רבים ולהיפך.
 4.2כותרות תק ון זה ועדו לשם וחות ההתמצאות בו ולא תשמש ה בשום דרך לפרש ותו.
 4.3וסף לתק ון זה יחולו על המועמדים וסטוד טים של המכללה גם תק ות וספות ו/או עדכו ים
לתק ון ו/או ה חיות שו ות ,כפי שאלה מתפרסמים מעת לעת ע"י המכללה באופ ים שו ים
לרבות :באתר האי טר ט ,במכתבים ,בדפי מידע ,בעלו ים ו/או ידיעו ים ו/או פרוספקטים ו/או
לוחות מודעות וכיו"ב .יש לראות בכל אלו מקשה אחת.
 4.4המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שי ויים במידע ,בכללים ובתק ות המתפרסמים
בתק ון זה ,מבלי למסור על כך הודעות אישיות.
 4.5בכל מקרה של סתירה בין וסח תק ון זה כפי שהוא מופיע במסמכים הרשמיים העדכ יים של
המכללה )להלן" :ה וסח הרשמי"( לבין וסח התק ון המתפרסם באופ ים השו ים לרבות:
באתר האי טר ט ו/או באופן מודפס בידיעו ים ו/או בדרכים אחרות ,ו/או בדפי מידע ,עלו ים,
הודעות אלקטרו יות ,מכתבים וכיו"ב ,וכן סתירה בין ה וסח הרשמי לבין מידע ש יתן בע"פ -
פ ים אל פ ים ו/או טלפו ית ,יגבר ה וסח הרשמי ורק הוא יחייב את המועמדים ,את
הסטוד טים ואת המכללה.
 4.6חריגות מהתק ון יתאפשרו רק באישור מיוחד בכתב של הגורמים המוסמכים במכללה ויחייבו
אך ורק ביחס ל סיבות הספציפיות של אותו מקרה ולא יתן יהיה להסיק מהן דבר וחצי דבר
ביחס למקרים אחרים ,של אותו מועמד או סטוד ט כמו גם לא לגבי אחרים.
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 .5הערות
 5.1תכ יות הלימוד במכללת רידמן מתקיימות בהתאם לסט דרטים ולתכ יות בי לאומיות
המקובלות בתחום ושיקול דעתה המקצועי ,ובמסגרת חוק חופש העיסוק הקיים בישראל.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שי ויים ובכלל זה בתוכ יות הלימודים ,בקורסים
במסלולי הלימוד וכן בתעודות ההסמכה )דיפלומות( ,וזאת בהתאם לשיקוליה ,לרבות
שיקוליים מקצועיים ובהתאם לצורך לעמוד בדרישות כל דין הקיים או שיהיה בעתיד.
מובהר כי ייתכן שיותק ו תק ות ו/או יחוקקו חוקים אשר יגבילו ו/או יגדירו מחדש את רישוי
העיסוק בכל הקשור לעיסוק בתחומים ה למדים במכללה .סטוד ט המבקש להרשם ללימודי תזו ה
טבעית ,מאשר בחתימתו למטה כי הובא לידיעתו קיומו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות
הבריאות ,תשס"ח ,2008-לרבות הוראותיו ביחס לייחוד התואר .מצורף בזאת קישור להוראת
החוקhttp://www.reidman.co.il/~ridman/files/wordocs/chokhasdarat.pdf :
 5.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המכללה שומרת לעצמה את הזכות לש ות את ימי הלימוד
ואת שעות הלימוד במגמה רב ש תית מש ת לימודים אחת לאחרת.
 5.3כמו כן ,המכללה שומרת לעצמה את הזכות לש ות את מכסת שעות הלימוד ה דרשות לקורס
ו/או מסלול לימודים מסוים ,ובכלל זה להגדיל ו/או להפחית את מכסת שעות הלימוד כאמור,
הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא יהיה בשי וי האמור כדי לגרוע מהעברת כלל
התכ ים ה דרשים בקורס/מסלול לימוד ,כמפורט בסילבוס של אותו הקורס/מסלול לימוד ,וכן
כי מכסת השעות האמור לא תפחת ממכסת שעות הלימוד ה דרשת לשם הכרה רשמית בקורס
על ידי גוף בעל סמכות להכרה בהסמכה )לדוגמה ,על ידי לשכת המאמ ים בישראל( ככל
שקיימת כזו .מובהר כי אין באמור כדי לש ות את שכר הלימוד אותו על הסטוד ט לשלם.
 5.4המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק בסוף ש ת הלימודים מסלול רב -ש תי,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בין היתר ,בהתאם ועקב דרישות כל דין או ארגון מוסמך ,בהתאם
לשיקולים פדגוגים ועסקיים לרבות מקרה בו יהיה מ יין הסטוד טים בכיתה מתחת למספר
סטוד טים מי ימאלי כפי שיקבע על ידה ,וזאת ללא פיצוי כלשהו לסטוד ט.
 5.5אם מסיבה כל שהיא ,השלוחה ,הקורס ו/או מסלול הלימודים אליהם רשם הסטוד ט לא
פתחים ע"י המכללה בש ת הלימודים ה וכחית או בכל ש ת לימודים אחרת ,תהא המכללה
רשאית ,לפי שיקול דעתה להעביר את לימודיי הסטוד טים אל שלוחה אחרת מבין יתר
שלוחותיה ברחבי הארץ אשר בה מתקיים הקורס/מסלול הלימודים ה "ל והסטוד ט לא יהיה
זכאי להחזר כספי או פיצוי כלשהו בגין כך.
 5.6המכללה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להעתיק ,בכל עת ומעת לעת ,את הלימודים במסלול ו/או
בקורסים במסלול משלוחה אחת לשלוחה אחרת המצויה באותה עיר או המצויה באזור
גיאוגרפי המרוחק מרחק סביר.
 5.7המכללה רשאית להקדים ו/או לדחות את מועד תחילת הלימודים במסלול או קורס על פי
צרכיה ושיקול דעתה ,בתקופה שלא תעלה על  21ימים .במקרה של הקדמה ו/או דחיית מועד
התחילה לתקופה העולה על התקופה האמורה הסטוד ט זכאי לבטל את לימודיו באותו מסלול
או קורס ולקבל החזר בגין שכר הלימוד ששולם בפועל למכללה בגי ו אך הסטוד ט לא יהיה
זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין ביטול הלימודים כאמור.
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 5.8המכללה שומרת לעצמה את הזכות לש ות את הה חות ואת המבצעים שהיא מציעה לקהל
הרחב בכל עת.
 5.9ה הלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשי ויים ללא הודעה מוקדמת.

בחתימתי על טופס ההרשמה ה י מאשר/ת כי קראתי והב תי את כל האמור בהצהרות ו/או
בהתחייבויות ו/או ב הלים ו/או בה חיות המפורטים לעיל ובהתאם לכך א י מקבל על עצמי את
המחויבות המלאה לפעול על פיהם ,כפי שיתעדכ ו מעת לעת.
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