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 טופס התחייבות ותקנון לתוכנית הלימודים

 
 

 *מסמך זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לנשים וגברים כאחד .
         

 אני הח"מ _________________________ ]שם פרטי ומשפחה[ בעל מ.ז. ______________
 

 מאשר את השתתפותי בתוכנית _____________________________________________
 

 ידוע לי כי , 
 
התוכנית מבוססת על  לימודים עיוניים, תרגול ומטלות  ]תרגילים, מבחנים, פרויקט גמר[ כפי שייקבעו  .1

 ע"י הנהלת התוכנית במהלך הלימודים כמו גם עבודה מעשית.  
 

לתוכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו, חייב להודיע על כך בכתב במכתב תלמיד אשר נרשם  .2
על המבטל חלה האחריות לוודא כי הודעתו על  .077-4702993בפקס שמספרו  שיישלח בדוא"ל או

ביטול ההרשמה נתקבלה במרכז המידע והרישום. הודעה טלפונית לא תחשב כהודעה רשמית על 
לביטול ההרשמה הינו מועד קבלת הבקשה במרכז המידע והרישום הפסקת לימודים. המועד הקובע 

 במכון מגיד.
 

לא יינתנו אישורים או ציונים ולא יתאפשר המשך לימודים לתלמיד אשר לא יעמוד בהתחייבות הכספית  .3
לשכר לימוד ו/או לא יגיש את עבודותיו במועד ו/או לא יעמוד במטלות התוכנית וקבלת ציון עובר בכל 

 מטלות.   אחת מן ה
  

האם בזמן  במזכירות בית הספרסטודנט המחסיר שיעור או שיעורים, מכל סיבה שהיא, מתבקש לברר  .4
 חובת ההתעדכנות מוטלת על הסטודנט. . היעדרו פורסמו עדכונים כלשהם או חולק חומר לימודי בכיתה

 
כל קורס. חישוב משעות  90%לפחות זכאות לתעודת גמר מותנית, בין השאר, בהשתתפות הסטודנט ב .5

 הנוכחות יעשה לכל קורס בפני עצמו.
 אישור על סיבתלמזכירות בית הספר מתבקש להעביר  מכל סיבה שהיא, ,משיעורסטודנט הנעדר 

 . היעדרותו
 

 ת שמסר עם הרשמתו, יחשב ופי הכתוב -, או מכתב הנשלח לבית הסטודנט עלSMSדואר אלקטרוני, או  .6
 ידו. -כאילו התקבל על

על כל מזכירות בית הספר חובת עדכון פרטים אישיים מוטלת על הסטודנט. סטודנט מתבקש לעדכן את 
 שינוי שחל בפרטיו האישיים לרבות כתובת מגוריו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו ומספר הטלפון הנייד.

ומר שישלח אחראי לחומר שנשלח אל הסטודנט. ח מכון מגידבמידה והסטודנט לא עדכן את פרטיו, אין 
, או טלפונית לפי הפרטים שמסר ומופיעים ברישומי המכון, SMS -אליו בדואר, או בדואר אלקטרוני, או ב

 נמסר לו. ו ייחשב כאיל
 

 השלמות אקדמיות .7
 :מת התוכניתבה מסתייאקדמית משך עד סוף השנה היי תוכניתהטיפול בסטודנט הלומד ב

 
 .תוכניתלסיום ההסטודנט להשלים חובותיו הלימודיות עד על  7.1
 . בלבד והמשרד המרצה באישור תתאפשר הרשמי ההגשה מועד לאחר עבודות הגשת 7.2

 לאחר. נוספות עלויות ללא 31.12 -ה לתאריך ועד, ההגשה מועדלאחר  עבודות הגשתבמידה ומאושר, 
 שכר לשלם התלמיד על, מאוחרת להגשה משרד/או ו מרצה אישור התקבל ולא במידה/או ו, זה מועד
 .בהתאם לימוד

מוטלת על הסטודנט הנעדר מהלימודים מכל סיבה      תוכניתהאחריות להשלמת חומר הלימודים ב 7.3
שהיא סטודנט המבקש לקבל תעודת גמר, אך לא השלים חובותיו בקורס או בנושאי לימוד מסוימים )לא 

אותם לא השלים  הגיש עבודות, לא עמד בבחינות, וכו'( יוכל ללמוד מחדש את הקורס/נושאי לימוד 
ומדיניות  מגידבלבד. כל זאת, בכפוף לאישור מכון  תוכניתה מהבמהלך השנה העוקבת לשנה בה הסתיי

 להשלמת נושאי הלימוד הרלבנטיים.  הלימוד רתשלום שכ
 

                                                  חתימה בראשי תיבות: __________
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בה  אקדמיתשל "לא השלים חובותיו בקורס" ימשך עד תום השנה ה הטיפול בסטודנט בקטגוריה 7.4
התוכנית. במידה ולא השלים חובותיו לא יהיה זכאי הסטודנט לתעודת גמר, אלא לאישור  מההסתיי

 לימודים בלבד.
 לעיל, תינתן פעם אחת בלבד. הרישום להשלמת   7.3אופציה להשלמת לימודים, לפי האמור בסעיף  7.5

 מועדי הרישום, כפי שיקבעו  לקורס המסוים באותה עת. הקורס יעשה עפ"י
"ז. סכום זה יתעדכן מעת נ לכל ₪ 750 של חישוב פי על מלאה בעלות תהיה קורסים על חזרה/ השלמה 7.6

 לבדוק את העלות במועד הגשת הבקשה להשלמה /חזרה. החובה הסטודנטלעת ועל 
אחת מיום הפסקת לימודיו, בכפוף  דמיתאקקורסים מתוכנית הלימוד עד שנה   השליםסטודנט יוכל ל 7.7

"ג, תשעבשנת הלימודים  לימודיו את מפסיק/ לימודיו את מסייםדוגמא: סטודנט של. מגיד מכוןלאישור 
, בשנת מגיד מכון, אם רצונו בכך ובכפוף לאישור יולימוד את השליםבהשלמת קורס, יוכל ל ומחויב

 . ההסטודנט להתחיל לימודיו מהתחלמ לדרוש הזכות"ד. מעבר  למועד זה, תשמר תשעהלימודים 
אישור מראש ממשרדי המכון, תינתן האפשרות להשלים שיעורים נקודתיים או קורסים שלמים  בהינתן 7.7

 בשלוחה אחרת.
דרך האינטרנט(  וצפייה" ודומיו )האזנה סקייפ" בתוכנת שימוש תוך האינטרנט דרך בשיעור נוכחות 7.9

באישור מראש בלבד ממשרדי המכון. על הסטודנט מוטלת האחריות לדאוג  חריגיםתתאפשר במקרים 
ברמקול ומצלמה, הן בצד הסטודנט והן בכתה. האחריות על עדכון המרצה בהתחברות  המצוידלמחשב 

זו מוטלת על הסטודנט )וזאת לאחר קבלת האישור מהמשרד(. סטודנט אשר ימצא כי אינו נוכח ומאזין 
 .נוכחות לו ירשםתף בשיעור זה ולא תלשיעור, לא יחשב כמשת

 שבועות תינתן לסטודנטית אשר ילדה, בהן היא מוזמנת להצטרף לשיעורים דרך תוכנת   4חופשה של  7.10
 "סקייפ" וכד'. על הסטודנטית יהיה להשלים את הנושאים אשר נלמדו בתקופה זו תוך תיאום עם            
 תפות דרך ה"סקייפ" כמוהם כחיסור מהקורס.המזכירות והמרצים. אי הגעה/ אי השת       
 המכסה על עולותה היעדרויות להשלמת האפשרותבית הספר את  הנהלתחריגים תבחן  במקרים 7.11

לא יקבל  -על ידי מרצה הקורס. ללא הגשת מטלה זו ןמטלת השלמה אשר תינת בעזרת המותרת
 הסטודנט ציון עובר ויצטרך לחזור על הקורס. 

 
 פטורים .7

המבקש לקבל פטור ממקצועות מסוימים על סמך לימודיו במוסד אחר, יגיש בקשה בצירוף דיווח סטודנט 
מפורט על הקורסים והבחינות שעמד בהם. הבקשה יכולה להתייחס רק לקורסים אשר זיכו את הסטודנט 

ידו, שיקול הדעת הבלעדי -או מי שהוסמך על בית הספר ומעלה(. למנהל   70) בציון עובר לפחות
 חליט האם ניתן לפטור את הסטודנט מהקורס. החלטתו תהא סופית.לה

פי שקול  -מתחייב להעניק פטורים כלשהם וכל מקרה יישקל לגופו של עניין עלמכון מגיד יודגש, כי אין 
 .מכון מגידדעת 

 
 איחורים .9

דקות לאחר המועד המתוכנן לתחילת השיעור מותרת. עם זאת, אנו מבקשים  10כניסה לכיתה עד 
 מהסטודנטים לדייק בהגעתם לכיתה.

רשם ביומן הכיתה. כל בירור בנושא נוכחות יעשה ילשיעור מתבקש לדאוג כי נוכחותו ת סטודנט המאחר
  על סמך הרישומים ביומן הכיתה.
משום הפרעה למהלך התקין של  המרצהדקות ויש בכניסתו לדעת  10 -במידה וסטודנט מאחר מעבר ל

אי מילוי הוראת  לאפשר לסטודנט להיכנס לכיתה אלא לאחר ההפסקה. שלא המרצהרשאי השיעור, 
שלא להיכנס לשיעור, מהווה עבירת משמעת ועלולה להביא לנקיטת צעדי משמעת כנגד  המרצה

  הסטודנט.
 

 חידוש לימודים וחזרה על קורס הקפאת לימודים,לבקשה  .10
 

 . התוכניתאש שיוכל ללמוד את משך כל הלימודים במכון מגיד הינם רצופים ועל התלמיד לוודא מר 10.1
 במקרים יוצאי דופן ומנימוקים חריגים, יהיה רשאי הסטודנט להגיש בקשה בכתב להקפאת לימודים. 10.2

 ימים לפני תחילת שנת הלימודים אשר בכוונת      30על הסטודנט לוודא כי בקשתו התקבלה במזכירות בית הספר עד   
 לא תטופל. -הסטודנט לבקש את דחייתה. בקשה שלא תתקבל במועד הקבוע מעלה   
 ידי הנהלת מכון מגיד ולסטודנט לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.-הדיון בבקשה להקפאת לימודים יתבצע על 10.3
 מכון מגיד במועד     תנאי מקדמי להקפאת לימודים הוא שהסטודנט עמד בכל חובותיו, הלימודיות והכספיות, כלפי  10.4

 הגשת הבקשה, וכן התקיימה פגישה אישית עם מנהל בית הספר. הנהלת מכון מגיד תהיה רשאית לדחות את         
 הבקשה, לקבל אותה, או לקבוע תנאים לקבלתה.         

 
 
 
 

                                                  חתימה בראשי תיבות: __________
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 בכל מקרה, לא תתאפשר הקפאת לימודים למשך יותר משנה אקדמית אחת ממועד אישור הבקשה. 10.5

 כמו כן, לא תתאפשר הקפאת לימודים של יותר מאשר פעם אחת בתוכנית הנלמדת.         
 ו חוזר    על החזרה ללימודים של הסטודנט יחולו כל תנאי כתב ההתחייבות אשר פורסמו ערב פתיחת התוכנית אלי 10.6

 הסטודנט, לרבות דרישות אקדמיות ]כגון: שינוי זהות המרצים, שינוי בתוכן הלימודים, שינוי בסילבוס וכיוב'[ ו/או          
 -מינהליות ]כגון: שינוי שעות וימי לימוד, שינוי במקום הלימודים וכיוב'[ ו/או דרישות שכר לימוד והסטודנט        
 מסכים לכך . -ה להקפאת לימודים בעצם הגשת הבקש        
 בעצם הגשת הבקשה להקפאת לימודים מצהיר הסטודנט כי ברור לו שמכון מגיד שומר לעצמו את הזכות  10.7

 שלא לפתוח את התוכנית עקב מיעוט נרשמים ,או מכל סיבה אחרת והוא לא יבוא בכל תלונה ו/או טענה עקב כך,         
 ן. ישירות ו/או בעקיפי        
 מכון מגיד שומר לעצמו את הזכות לשבץ בחזרה ללימודים בכל אחת משלוחותיו ולאו דווקא השלוחה המקורית בה   10.7

 למד הסטודנט.        
 

 תכנית הלימודים ומערכת השעות  .11
 

  האקדמיותתכנית הלימודים ומערכת השעות   11.1
המלא האקדמיות את מספר השעות תחולק תכנית הלימודים ומערכת שעות, המכסה  השנהבתחילת 

 .תוכניתשהוקצב לכל נושא. חגים או חופשות אינם נכללים במניין שעות ה
מערכת השעות בנויה באופן כזה שפעמים יום הלימוד הינו משמרת אחת, וזאת במגמה לאפשר 

 השלמת שיעורים מבוטלים וכד' בהתאם לצורך. מרצים אורחים
תשלום נוסף של הסטודנט, מתוך מגמה להעשיר את הידע. בכל  ישובצו בשעות אלה ככל הניתן, ללא

 מקרה, על הסטודנט להיערך תמיד ליום לימודים מלא.
 לבצע שינויים במהלך התוכנית בתכני הלימוד, בשיבוץ המרצים מכון מגיד שומר לעצמו את הזכות   11.2

שיפוטו ושיקול דעתו של מכון ובמיקום הלימודים בהתחשב בצרכים אקדמיים ופדגוגיים או למיטב 
 מגיד.

 במסגרת תוכנית הלימודים משובצים סיורים אשר יתכן ויתקיימו בימי למידה, שעות למידה ומסגרות   11.3
 שונות מאשר הנהוגים בשלוחה אליה רשום הסטודנט. ההגעה לסיורים הינה עצמאית והנוכחות הינה           
 חובה.          

 שעותמכסת מערכת   11.4
פי -. מכסה זו מחושבת על תוכניתבנויה על בסיס מכסת שעות שנקבעה ל תוכניתתכנית הלימודים ב

 היכן שנדרש.מטלות דקות לכל שעת לימוד אקדמית וכוללת בתוכה בחינות או  45חלוקה של 
 עדכוני מערכת שעות  11.5

ועדי שיעורים, השלמת מעת לעת נפרסם עדכוני מערכת שעות בהתאם לצורך. העדכונים כוללים: מ
בשיעורים מסוימים וכו'. עדכון מערכת השעות יפורסם  מרציםשעות, שינויים בנושאי הלימוד, שינויי 

העדכון, לדאוג לקבלו  בוצעבתוספת ציון תאריך העדכון. על סטודנט שלא השתתף בלימודים ביום בו 
ת ולדאוג לביטול המערכות . על הסטודנטים לשמור על עדכוני מערכת השעובמזכירות בית הספר

 הקודמות. 
 השלמת שעות  11.6

 )עקב ביטולי שיעורים, צורך בתרגולים נוספים וכו'(, יתכן תוכניתבמידה ויהיה צורך בהשלמת שעות ב
 . תינתן על כך הודעה מיוחדת.תוכניתוההשלמות תינתנה בימים שאינם ימי הלימוד הקבועים של ה

 
 מבחנים וציונים  .12
 

 תוכניתם ועבודות במבחני  12.1
 בקורס. המרציםלשיקול דעתם של   בחינות או עבודות בסיומו של כל נושא, כפוף ייקבעובכל קורס          

 נוהלי בחינות  12.2
 כל בחינת סיום נערכת במועד אחד בלבד.  -
בית מזכירות במידה והסטודנט לא הגיע לבחינה במועד שנקבע ]בכפוף לתיאום ולאישור מראש עם  -

או לחלופין תינתן מטלה  יקבע מועד ב' לבחינה –הקורס[, או שהסטודנט נכשל בבחינה  ומרצה הספר
 .לשיפור הציון

 . תוכניתמועד הבחינה יתקיים לא בהכרח בימי הלימוד כפי שהיו נהוגים במהלך ה -
 ומרצה מגידמכון כפי שנקבעו ע"י  תוכניתעמד בדרישות ה סטודנט רשאי להבחן רק בתנאים הבאים: -

 מופיע ברשימת הסטודנטים של הקורס.ו הקורס
 המרצה.במהלך הבחינה ישמעו הסטודנטים להוראות  -
 דקות לפני תחילתה. 15חובה להתייצב בכיתת הבחינה  -
 
 

 חתימה בראשי תיבות: __________
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 .עד כחצי שעה ממועד התחלתה לאחר חלוקת הבחינות תורשה כניסת סטודנטים לבחינה -
ל הנבחן להציג בפני המשגיח תעודה מזהה לפני הבחינה. לא יורשה להבחן מי שלא יציג תעודה ע -

 מזהה.
בקשה בכתב למועד מיוחד תישקל רק בנסיבות יוצאות מן הכלל ולגופו של עניין. מי שנכשל במועד  -

 מיוחד לא יהיה זכאי לבחינה נוספת.
 ר לו כזה, לא יהיה זכאי למועד נוסף.נכשל הסטודנט במועד ב' או במועד מיוחד, אם אוש -

בו נכשל. החזרה על /נושא הלימוד סטודנט שנכשל בכל המועדים נידרש לחזור על הקורס
מכון בכפוף למדיניות  תעשה במהלך שנת הלימודים העוקבת לשנה בה למד, /נושא הלימוד הקורס
      [.10 ]ראה סעיף/נושא לימוד לגבי חזרה על קורסמגיד 

 ור ציון נכשלשיפ 12.3
             סטודנט המבקש לשפר ציון נכשל יוכל לעשות זאת רק במועד ב'. בכל מקרה יחשב הציון במועד ב' כציון         
 הסופי בקורס, גם אם הוא נמוך מהציון שקיבל הסטודנט במועד הראשון.        
  12.2סעיף האמור בהיה ונכשל הסטודנט במועד ב' לא יהיה זכאי למועד נוסף. במקרה זה יחול עליו         
 לעיל.        
 ציונים 12.4

ומעלה בקורס אחד  60ומעלה. לסטודנט ניתנת האפשרות לקבל ציון של  70ציון עובר בתוכנית הינו 
ט יחוייב בתנאים כפי שמופיעים בסעיף בשנה. כל ציון החורג מכללים אלו משמעו ציון נכשל והסטודנ

 שלעיל. 12.3
  ערעור על ציונים 12.5

 ימים  7ועבודת גמר. ניתן לערער על הציון עד  מטלהסטודנט רשאי לערער על תוצאות בחינה,  -        
 מיום פרסום הציון.          
קצועי בלבד ויעשה בכתב המ המרצהערעור על ציון  לרבות ציון חיובי יהיה מנומק על סמך הערות  -

 בקשת סטודנט(.  )ע"ג טופס
, במועד שיפורסם. מטלההבמסמך לצורך ערעור על ציון יוכל הסטודנט לעיין במחברת הבחינה או  -

 נוהל התנהגות בעת עיון כנוהל התנהגות בעת בחינה.
 ימים מהגשת הערעור על הציון. 7החלטת המרצה תינתן תוך  -        
 ת המרצה לשנות או להשאיר הציון כפי שהוא, תנומק על טופס בקשת הסטודנט. החלט -        

 סופית.ההינה  תועבר למנהל בית הספר והחלטת המנהלהחלטת המרצה           
 שמירת מבחנים ועבודות 12.6

 מבחנים ישמרו  עד שלושה שבועות מיום פרסום הציונים, לצורך תהליך הערעור.         
 עד סיום שנת הלימודים בהם נמסרו.ת תישמרנה עבודו        
 מתחייב לשמור עבודות או בחינות מעבר למועד זה והן תיגרסנה.  מכון מגידאין         
 הערכת הישגים 12.7

כל המטלות לרבות תרגילים, נוכחות, השתתפות פעילה בשיעורים וכן הישגי הסטודנט ייקבעו על סמך 
 מרצהפי שיקול דעתו של -הסטודנט במהלך לימודיו על ופרויקטים אשר יוטלו על  בחנים, בחינות

 .המרצהדעת  הקורס. משקל כל מטלה ביחס למטלות האחרות, עפ"י שיקול
 

 שכר לימוד .13
 תוכניותמידע בנושא שכר לימוד, פריסת התשלומים, הרשמה וכו' כלול בחומר הנשלח לכל מתעניין ב

. אי עמידה בתנאי תשלום שכר מכון מגידומהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות בין הסטודנט ו מכון מגיד
מכון מגיד שומר לעצמו הזכות למנוע כניסה  באופן יסודי.מכון מגיד  לימוד מהווה הפרת ההתקשרות עם

 לשיעורים או יציאה לעבודה מעשית במידה ושכר הלימוד לא מוסדר במועדו.
 

שאינו עומד בדרישות האקדמיות ו/או להפסיק מיידית לימודיו של סטודנט  וזכות שומר עלמכון מגיד  .14
 המנהלתיות ו/או הכספיות כפי שקבע מכון מגיד .

 
 תהליך הפסקת הלימודים

  . לוועדה להפסקת לימודים יקבל זימון בכתב ידי מכון מגיד  על הפסקת לימודיו –יוחלט על סטודנט אשר 
 הוועדה.התכנסות ותאריך  להפסקת לימודיויבות בהודעת הזימון יפורטו הס

ידו  -ו/או כל מי שהוסמך על בית הספר ההחלטה על הפסקת לימודים של סטודנט תעשה ע"י מנהל 
לצורך העניין. החלטה סופית תתקבל רק לאחר שמיעת הסטודנט. ההחלטה על הפסקת לימודיו של 

עתק ההחלטה ישלח ב"דואר רשום" לבית הכתב ותיחתם ע"י הגורם המחליט. ה סטודנט תועלה על
 סופית. הסטודנט. ההחלטה הינה

במקרה של הפסקת לימודיו של סטודנט מסיבות משמעת, יחול על הסטודנט נוהל פרישה מלימודים. 
. במקרה כזה יחשב יום ההחלטה על הפסקת לימודיו של הסטודנט כיום הודעה על פרישה מלימודים 

 ומועד ההחלטה על ר לימודבנוגע להחזר שכמכון מגיד פי נוהל  -לא, עליוחזר, או  שכר לימוד יחסי
 .להלן 19, כמפורט בסעיף הפסקת לימודים

 חתימה בראשי תיבות: __________
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 משמעת  .15

עדת משמעת ו/או להפסיק מיידית את לימודיו של ומכון מגיד  שומר על זכותו לזמן את הסטודנט  לו
 סטודנט במקרים של : 

 ציות להוראות של רשויות מכון מגיד, מדריכיו או עובדיו, שניתנו על ידם תוך כדי מילוי תפקידם.אי  -
 הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה או לעבודות, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה  -
 בע"פ או בכתב.  
 לצרכי מכון מגיד.פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש מכון מגיד  או בכל רכוש אחר המשמש  -
 גניבה או נטילה ללא רשות של רכוש מכון מגיד או רכוש הנמצא ברשות מכון מגיד. -
  התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, גופם או ברכושם של מדריכי, עובדי מכון מגיד  או  -
 ים, או הסטודנטים של מכון מגיד, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמדריכים, עובדים או סטודנט  
 אם נעשתה בתחומי מכון מגיד.   
 התנהגות שאיננה הולמת את כבוד מכון מגיד או מעמד של סטודנט במכון מגיד. -
 הפרעה למהלכם התקין של הלימודים. -
 פגיעה בבע"ח ו/או עבירה על חוק צער בעלי חיים. -

 .דין חלוט-בפסק או התנהגות שבגינה הורשע התלמיד בפלילים -

 כון מכשיר מטפלים הרי ששמורה למכון הזכות לדרוש מהסטודנט להמציא למכון תעודת יושר היות והמ -
 רשמית כתנאי להמשך לימודיו וזאת משיקולי המכון ומבלי שהמכון יידרש לפרט את שיקוליו. תעודת   
 .יום מקבלת הדרישה 30היושר תומצא למכון בתוך   
 

 ן בכתב. סטודנט אשר יועלה לוועדת משמעת יקבל זימו
 בהודעת הזימון יפורטו הסיבות לעריכת וועדת המשמעת ותאריך הוועדה.

ההחלטה על הפסקת לימודים של סטודנט בגין הפרת משמעת לרבות ההחלטה באם הסטודנט יוכל 
 -לשוב וללמוד במכון מגיד או שהוא מורחק לצמיתות תעשה ע"י מנהל מכון מגיד ו/או כל מי שהוסמך על

יין. החלטה סופית תתקבל רק לאחר שמיעת הסטודנט. ההחלטה על הפסקת לימודיו של ידו לצורך הענ
סטודנט תועלה על הכתב ותיחתם ע"י הגורם המחליט. העתק ההחלטה ישלח ב"דואר רשום" לבית 

 הסטודנט. ההחלטה הינה סופית.
מלימודים. במקרה של הפסקת לימודיו של סטודנט מסיבות משמעת, יחול על הסטודנט נוהל פרישה 

במקרה כזה יחשב יום ההחלטה על הפסקת לימודיו של הסטודנט כיום הודעה על פרישה מלימודים 
פי נוהל מכון מגיד בנוגע להחזר שכ"ל ומועד ההחלטה על הפסקת  -)שכר לימוד יחסי יוחזר, או לא, על

 לימודים(.
 
 החזר שכר לימוד  .16

 תעשה באמצעות מילוי טופס בקשה בלבד. בתוכנית הודעת ביטול הרשמה/השתתפות 
 .הפתיחה רשאי לדחות את מועד מכון מגידלי של נרשמים. אמותנית במספר מינימ התוכניתפתיחת 

 לא נפתח. תוכניתדמי ההרשמה יוחזרו במלואם במידה וה
 ידי הסטודנט הינם כדלקמן: -במקרה של ביטול/הפסקת לימודים על הכספי  החזרתנאי ה

 
 החזר שכר הלימוד  ההשתתפות מועד ביטול

 עד חודשיים לפני פתיחת הלימודים   החזר מלא של שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום 

  במהלך החודשיים שלפני פתיחת הלימודים ועד שבועיים

 לפני פתיחת הלימודים

   משכר הלימוד ודמי הרישום 20%החזר שכר הלימוד בניכוי 

  במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים ועד פתיחת

 הלימודים

   משכר הלימוד ודמי הרישום 50%החזר שכר הלימוד בניכוי 

 מיום פתיחת שנת הלימודים   לא יוחזר שכר הלימוד 

 
 .מכון מגידגובה דמי ההרשמה: התעריף עשוי להשתנות בכפוף להחלטת 

 
 
 
 
 חתימה בראשי תיבות: __________
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 תעודת גמר  .17
 

ידוע לי שעלי להציג תעודה לתואר ראשון שניתנה לי ממוסד אקדמאי מוסמך ומוכר ע"י המל"ג מהארץ או  17.1
 3תואר ראשון תתאפשר עד ל זכאותמחו"ל, כתנאי לקבלת תעודת מטפל בעזרת בע"ח. הצגת תעודת 

היה ובחלוף מועד זה יתברר שהשלמתי את כל החובות סיום הלימודים במכון מגיד. ממועד שנים 
האקדמיים והכספיים בהתאם לכללי המכון מלבד הצגת תעודת זכאות לתואר ראשון כאמור אזי ידוע לי 

על פי שיקול דעתו וזאת בע"ח" שהמכון ישקול אם להנפיק לי תעודת הסמכה של "יועץ טיפולי בעזרת 
ידוע לי שאי הצגת תעודת זכאות כל טענה כלפי המכון ביחס לכך.  ליולא תהיה  של המכון,הבלעדית 

 לתואר ראשון במועד האמור תשלול את זכותי לקבלת תעודת מטפל בעזרת בע"ח.
בו השתתף  תוכניתבוהאקדמיות כאות לתעודת גמר מותנית בעמידה בכל הדרישות הכספיות ז 17.2

ירעון שיק אחרון נתן רק לאחר פיזכאות לתעודת גמר למשלמים בשיקים ת, כמפורט לעיל. הסטודנט
 לתשלום ובתנאי שהושלמו כל הדרישות האקדמיות.

 בפועל תוכניתלתקופה הנמשכת לאחר מועד סיום ה תשלומים לתעודת גמר למשלמים בפריסתזכאות 
 נתן רק לאחר שנפרעו מלוא התשלומים ובתנאי שהושלמו גם כל הדרישות האקדמיות .ית

 הזכאים על מועד קבלת תעודת הגמר.   יתתוכנישלח הודעה במייל לבוגרי ה מכון מגיד
 ללא תשלום. –הפקת אישורים ו/או תעודות ]מקור[  -
 .מכון מגיד כרוכה בתשלום, לפי תעריף שייקבע ע"י-תעודות העתקי אישורים ו/או  העתקיהפקת  -
 ידנית, ישלחו במייל או בדואר גוביינא. יימסרו לסטודנט האישורים -
 בלבד, ובאופן ידני. התעודות ימסרו לסטודנט -

 
 

 תנאים כללים  .17
 

לנוהלי                                  הבלעדי, לקבוע כל דבר הקשור  והזכות הסופית והמוחלטת, לפי שיקול דעת למכון מגיד 17.1
לכתב א הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע ווה לסטודנט המובא לעיל הלימודים במסגרת כתב ההתחייבות 

בכל עת. בכל  כתב ההתחייבותובכלל זה לבטל, לשנות או להאריך את תנאי הסטודנט, ההתחייבות ל
 תהא סופית. ווהכרעתמכון מגיד  ההכרעה בידי  מקרה של מחלוקת או אי הבנה תהא

את הזכות לשנות את גובה שכר הלימוד, מכל סיבה שהיא, בכל עת בהתאם  ושומר לעצמ מכון מגיד  17.2
 הבלעדי. ו לשיקול דעת

שא בכל אחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או ילא יכון מגיד מ 17.3
נוחות, אבדן, עגמת נפש, הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מהסטודנטים ו/או בכל תוצאות,  תוצאתי, אי

והסטודנט  במכון מגידהלימודים  ישירות או עקיפות שייגרמו לסטודנט, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל
 בקשר לכך. מכון מגיד מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 

זה במלואו וכלליו ידועים לו ומוסכמים עליו,  כתב התחייבותהסטודנט מאשר בזאת, שקרא והבין  17.4
ימלא אחר הינו מאשר ומתחייב כי  במכון מגידקורסים המועברים תכנית הלימודים ובב ובהשתתפותו

מכל טענה  ווכל מי מטעמ מכון מגיד, וכי אלו מחייבות אותו והוא פוטר את כתב התחייבות זההוראות 
 במכון מגיד. ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, הנוגע ללימודים 
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 הצהרת הסטודנט הנרשם לתוכנית: 
 

ההסברים, הקריטריונים, ההסדרים, הריני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון, הבנתי לחלוטין ואני מסכים לכל 
 הנהלים ושאר ההוראות לעיל .
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 חתימת הנרשם   תאריך                              שם ומשפחה של הנרשם                                   

 

mailto:yoni@magid.org.il
mailto:aat@magid.org.il

