עידן ההורות בשיתוף החטיבה ללימודי חוץ תל חי
מסלול לימודים להכשרה מקצועית
בתחום ההורות והמשפחה
לימודים פרונטליים ולימודי

on line

נהלים והנחיות לסטודנט
סטודנט/ית יקר/ה
להלן נהלים והנחיות לתוכנית הלימודים –הכשרה מקצועית בתחום ההורות והמשפחה .

תנאי קבלה :
ראיון אישי
רקע מקצועי מתאים.

תנאים לקבלת אישור השתתפות בקורס :
בסיום כל קורס ולאחר מילוי כל ההתחייבויות ,יקבל הסטודנט תעודה בכפוף לתנאים
הבאים:
• נוכחות -חובת נוכחות של לפחות  80%ממספר המפגשים בקורס -לכן היעדרות
של יותר מ  20%מהשיעורים לא תאפשר שיבוץ בהתמחות.
• במקרה של איחור יש להודיע במייל או בטלפון לפני השיעור .
• עבור כל חריגה יש לבקש אישור מיוחד בצרוף מסמכים רלוונטיים.
• התלמיד מתחייב לשמור על נהלי המכללה ולקיים שיח מכבד כלפי :סטודנטים,
מנחים ,עובדי המכללה ,כפי שיובאו בפניו על ידי המרצים והמכללה .המכללה
שומרת לעצמה את הזכות להרחיק תלמידים ,ללא החזר כספי ,עקב התנהגות
לא נאותה או מקובלת במסגרת הלימוד ו/או התרגול.
• היעדרות ממושכת מלימודים תאושר במקרים חריגים בלבד .
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ביטולים
ביטול השתתפות בקורס :on line
• הנרשם רשאי לבטל את העסקה ,בתוך  14ימי עבודה מיום הרישום ,וזו בלבד
שהקורס לא החל בפועל .דמי הביטול יהיו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ( ביטול
עסקה) ,תשע"א 2010-בסך .₪ 100
• נרשם המבטל את לימודיו עד חודש לפני תחילת קורס ,זכאי להחזר של שכר הלימוד
בהפחתת דמי ההרשמה .
• נרשם המבטל את לימודיו במהלך החודש האחרון לפני תחילת הקורס ועד תחילת
הקורס ,זכאי להחזר של  80%משכר הלימוד בנוסף להפחתת דמי ההרשמה .
• נרשם המבטל את לימודיו לאחר מועד תחילת הקורס לא זכאי להחזר כספי .
• היעדרות משיעורים עדיין תחייב את הסטודנט בתשלום מלא של שכר הלימוד.
• דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.

ביטול השתתפות בקורס פרונטלי בכתה :
• הנרשם רשאי לבטל את העסקה ,בתוך  14ימי עבודה מיום הרישום ,וזו בלבד
שהקורס לא החל בפועל .דמי הביטול יהיו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ( ביטול
עסקה) ,תשע"א 2010-בסך .₪ 100
• נרשם המבטל את לימודיו עד חודש לפני תחילת קורס ,זכאי להחזר של שכר הלימוד
בהפחתת דמי ההרשמה .
• נרשם המבטל את לימודיו במהלך החודש האחרון לפני תחילת הקורס ועד תחילת
הקורס ,זכאי להחזר של  80%משכר הלימוד בנוסף להפחתת דמי ההרשמה .
• נרשם המבטל את לימודיו לאחר שהתקיימו  2מפגשים ראשונים של הקורס כולל
,יקבל החזר של  60%מעלות הקורס בנוסף להפחתת דמי ההרשמה .
• נרשם המבטל את לימודיו לאחר שהתקיימו  4מפגשים ראשונים של הקורס כולל
,יקבל החזר של  30%מעלות הקורס בנוסף להפחתת דמי ההרשמה .
• נרשם המבטל את לימודיו לאחר השיעור החמישי לא זכאי להחזר כספי .
• היעדרות משיעורים עדיין תחייב את הסטודנט בתשלום מלא של שכר הלימוד.
• דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.
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ביטול השתתפות בקורס מתוקשב מוקלט :
• הנרשם רשאי לבטל את העסקה ,בתוך  14ימי עבודה מיום הרישום ,וזו בלבד
שהקורס לא החל בפועל .דמי הביטול יהיו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ( ביטול
עסקה) ,תשע"א 2010-בסך .₪ 100
• נרשם המבטל את לימודיו לאחר מועד תחילת הקורס (שליחת שיעורים במייל ) לא
זכאי להחזר כספי.
• אי פתיחה או הקשבה לשיעורים אינה משחררת את הסטודנט מתשלום של מלוא
שכר הלימוד.
• דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.

קורס חוזר
סטודנט המעוניין להירשם בשנית לקורס שלמד בעבר ,זכאי להנחת 50%
מעלות הקורס .הרישום לקורס הינו על בסיס מקום פנוי ובאישור מנהל.

תנאים לקבלת תעודת הכשרה מקצועית מטעם עידן ההורות
והחטיבה ללימודי חוץ תל חי
• השתתפות בשיעורים בהתאם לדרישות הקורס.
• השתתפות בתהליך התמחות אותו יש להתחיל עד שלושה חודשיים מסיום
הקורס ,לאחר פרק זמן זה יזדקק הסטודנט לאישור מיוחד בעלות סמלית .
• בסיום הקורס ולאחר סיום ההתמחות בהצלחה ,תוענק לסטודנט תעודת הכשרה
מקצועית בתחום הלימודים שרכש.
סטודנט יהיה זכאי לקבלת התעודה /או אישור סיום לימודים אם לא מולאו כל
התנאים הבאים:
• השלים את חובות הקורס /מסלול .
• הסדיר את תשלומי שכר הלימוד שלו.
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הנחיות כלליות
• אין לצלם או להקליט בין במהלך שיעור ובין במהלך פגישה אישית ,ללא אישור
מפורש הן של המנחה והן של הקבוצה.
• בלימודי  on lineיש לוודא את תקינותם של המיקרופון ,אוזניות/רמקולים ולוודא
קיומה של רשת אינטרנטית חזקה.
• ש לדאוג לסביבת לימודים שקטה.
• יש להגיע לתחבר/להגיע עד  15דקות לפני תחילת השיעור.
• יש להימנע משימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים למעט מקרים חריגים
ובתיאום עם מנחה הקורס.
• השיעורים מצולמים ומוקלטים.
שימו לב
עידן ההורות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במרצים ובתוכן הנלמד וכן לדחות
את פתיחתו של קורס .
כמו כן ,עידן ההורות שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קורס שמספר הנרשמים אינו
מאפשר את פתיחתו.
עידן ההורות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודי סטודנט באמצע התכנית או
הקורס ע״פ שיקולים אתיים ו/או מקצועיים.
יצירת יקשר :
077-4535155 | idan.hahoroot@gmail.com
הסניפים שלנו
רמת גן :

רחוב הבונים - 9קומת קרקע

טל077-4535155 .

כפר סבא

רחוב הנגר - 6בתוך מכללת מטרות

טל077-4535155 .

חיפה:

רחוב בעלי המלאכה 12

טל077-4535155 .

ירושלים:

רחוב גרנות  4בתוך מכון שכטר

טל077-4535155 .

רחובות

רחוב הכישור  2בתוך מכללת גישות

טל077-4535155 .

*בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה לרבות לשון נקבה ,במשתמע וההיפך.
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